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สาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของไทย ต้องเผชิญกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ กติกาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกในรูป
แบบใหม่ ซึ่งอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายของไทยจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ ยอมรับ
ท�ำความเข้าใจ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล
ทรายทัง้ ระบบให้มคี วามสมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยการส่งเสริมให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพของ
อ้อยและน�้ำตาลทราย
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ได้ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
อ้อยโรงงานและน�ำ้ ตาลทราย มุง่ เน้นการพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่อตุ สาหกรรม
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย การสร้างความเข้มแข็งเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง
งานและสร้างรายได้เพิม่ ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ระบบ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นผู้ผลิตอ้อยอันเป็นวัตถุต้นน�้ำ ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายทั้งระบบ การที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความรู้
สามารถด�ำเนินการผลิตอ้อยได้ตามหลักวิชาการทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม จึงเป็นเงือ่ นไข
แรกส�ำหรับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อยของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย เล็งเห็นความส�ำคัญของการส่ง
เสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกร
ชาวไร่ออ้ ยสามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการผลิตอ้อยในสภาพของตัวเองได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสม ทั้งประเด็นการเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการ
น�ำ้ ในไร่ออ้ ย การจัดการดินและปุย๋ และการเลือกใช้เครือ่ งจักรกลทีถ่ กู ต้องและเหมาะ
สม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตอ้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลผลิต
อ้อยต่อพื้นที่ และลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพื่อให้สามารถผลิตอ้อยได้อย่างยั่งยืน
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือคูม่ อี การ
จัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ร่วมกันผลักดันและขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายของไทยให้มีความเข้มแข็ง สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งระบบ และสร้างความยั่งยืนในอาชีพการท�ำไร่อ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
สืบไป
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พันธุ์อ้อยที่เหมาะสม
จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ธวัช หะหมาน นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้พันธุ์อ้อย
1. สภาพพื้นที่และชนิดดิน
1.1 สภาพพื้นที่ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
			 - ที่ลุ่มมีน�้ำขังในช่วงฤดูฝน (น�้ำมาก) ควรเลือกใช้พันธุ์ที่ทนต่อสภาพน�้ำแช่ขังได้ดี
			 - ที่ราบมีการระบายน�้ำดี (น�้ำพอดี) ใช้ได้ทุกพันธุ์
			 - ที่ดอน (ฤดูแล้งมักขาดน�้ำ, น�้ำน้อย) ควรเลือกพันธุ์ที่ไม่ชอบน�้ำแช่ขัง แต่มีความทนแล้งได้ดี
1.2 ชนิดดิน แบ่งเป็น 3 ชนิด
			 - ดินเหนียว ควรเลือกพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวและทนต่อสภาพน�้ำแช่ขังได้ดี
		 - ดินร่วน ใช้ได้ทุกพันธุ์ แต่ควรจะเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่สูง
		 - ดินทราย ควรเลือกพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทรายและทนต่อความแห้งแล้งได้ดี
2. ช่วงเวลาปลูก
2.1 ปลูกอ้อยต้นฝน (ปลายเมษายน-ต้นมิถุนายน) ควรเลือกพันธุ์อ้อยที่โตเร็ว สะสมน�้ำตาลเร็ว
มีอายุการเก็บเกี่ยว 9-10 เดือน (พันธุ์เบา)
2.2 ปลูกอ้อยน�้ำราด หรือน�้ำสูบ (มกราคม-มีนาคม) ควรเลือกพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว-ปาน
		 กลาง มีอายุการเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน (พันธุ์กลาง)
2.3 ปลูกอ้อยข้ามแล้ง (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ควรเลือกพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตทางล�ำต้นในช่วง 4 เดือนแรก
		
ช้า แต่มีการพัฒนาระบบรากที่ดี เพราะในช่วงฤดูแล้งดินมักมีความชื้นน้อย หากเลือกใช้พันธุ์ที่มีการเจริญ
		 เติบโตทางล�ำต้นในช่วงแรกเร็ว พืชจะต้องการน�้ำและธาตุอาหารมาก พืชมีโอกาสได้รับน�้ำและธาตุอาหาร
		 ในช่วง 4 เดือนแรกไม่เพียงพอ จะชะงักการเจริญเติบโต ควรเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 13-15 เดือน
		 (พันธุ์หนัก)
3. วิธีการเก็บเกี่ยว
3.1 คนตัดมัด ควรเป็นพันธุ์ที่มีขนาดล�ำปานกลาง-ใหญ่ น�้ำหนักต่อล�ำสูง ลอกกาบง่าย ไม่มีขน
		 หลังกาบใบ การหักล้มน้อย ไม่ออกดอก (กรณีใช้ยอดมัด)
3.2 คนตัดไม่มัด (ใช้รถคีบ) ควรเป็นพันธุ์ที่มีขนาดล�ำปานกลาง - ใหญ่ น�้ำหนักต่อล�ำสูง ลอกกาบ
		 ง่าย ไม่มีขนหลังกาบใบ การหักล้มน้อย
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3.3 รถตัด ควรเป็นพันธุ์ที่มีขนาดล�ำปานกลาง จ�ำนวนล�ำต่อกอสูง น�้ำหนักต่อล�ำสูง ลอกกาบง่าย
4. โรคและแมลงศัตรูอ้อยที่ระบาดท�ำลาย
4.1 ต้องทราบว่าในพื้นที่ปลูกอ้อยของตนและพื้นที่ใกล้เคียงมีโรคอ้อยใดบ้างที่เคยมีการระบาดท�ำลาย เช่น โรค
		
เหี่ยวเน่าแดง โรคเน่าคออ้อย โรคแส้ด�ำ โรคใบขาว ควรเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่มีความต้านทานต่อโรคที่เคย
		 มีการระบาดท�ำลายในสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ
4.2 ต้องทราบว่าในพื้นที่ปลูกอ้อยของตนและพื้นที่ใกล้เคียงมีแมลงศัตรูอ้อยชนิดใดที่เคยมีการระบาดท�ำลาย
		
เช่น หนอนกออ้อย แมลงหวี่ขาว ไรแดง หรือด้วงหนวดยาว ควรเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่มี ความต้านทานต่อ
		 แมลงที่เคยมีการระบาดท�ำลายในสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ หรือเป็นพันธุ์ที่แมลงไม่ชอบท�ำลาย
5. ลักษณะทางการเกษตรที่ส�ำคัญ ได้แก่
5.1 ผลผลิตอ้อย (เฉลี่ยทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อไร่)
5.2 คุณภาพความหวาน (เฉลี่ยทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอไม่ต�่ำกว่า 12 C.C.S.)
5.3 อายุการเก็บเกี่ยว (ต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาปลูก)
5.4 การหักล้ม (ไม่หักล้ม-หักล้มเล็กน้อย)
5.5 การออกดอก
5.6 การไว้ตอ (ดี, ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
5.7 ความทนแล้งได้พอสมควร
5.8 ความต้านทานโรคและแมลงศัตรูอ้อยที่ระบาดท�ำลายในท้องถิ่นได้ดี
5.9 จ�ำนวนล�ำ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 9,000 ล�ำต่อไร่)
5.10 ขนาดล�ำ (มีขนาดล�ำที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว)
5.11 การลอกกาบใบและขนหลังกาบใบ ควรเป็นพันธุ์ที่ลอกกาบง่าย และไม่มีขนหลังกาบใบ
5.12 ลักษณะไส้ตัน-กลวงเล็กน้อย เนื้ออ้อยแน่นสะอาด ไม่มีร่องรอยการท�ำลายของโรคและแมลง
5.13 ลักษณะใบสีเขียวสดใส แผ่รับแสงแดดได้ดี ขนาดใบไม่สั้นและยาวจนเกินไป
สิ่งที่ควรพิจารณาในการเตรียมท่อนพันธุ์
1. อายุอ้อยที่ใช้ท�ำพันธุ์ควรอยู่ระหว่าง 8-10 เดือน
2. ท่อนพันธุ์ควรปราศจากโรคและแมลง (แปลงพันธุ์ควรจะปลอดโรคและแมลง)
3. เป็นพันธุ์แท้ (ลักษณะพันธุ์ตรงตามลักษณะบ่งชี้ของแหล่งที่มา) และไม่มีพันธุ์อื่นปน
4. ตาอ้อยที่อยู่บนท่อนพันธุ์ส่วนใหญ่ต้องสมบูรณ์ ไม่เสียหาย
การเตรียมพันธุ์อ้อย
1. ชาวไร่ทุกรายควรมีแปลงพันธุ์ของตนเอง เพื่อที่จะได้พันธุ์บริสุทธิ์ (ไม่คละพันธุ์ ปลอดโรค และแมลง)
2. ขณะตัดพันธุ์ต้องตัดเฉพาะอ้อยล�ำที่สมบูรณ์เท่านั้น อ้อยล�ำเล็กผิดปกติ อ้อยเป็นโรค ห้ามตัด ให้ทิ้งไว้ในไร่
ให้น�ำเฉพาะอ้อยที่ปกติเท่านั้นไปปลูก
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3. กรณีมีหนอนกอเข้าท�ำลายบ้างเล็กน้อย ก่อนปลูกให้น�ำไปแช่น�้ำ 24 ชั่วโมง หรือแช่น�้ำร้อน 50-52 องศา
		 เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือแช่น�้ำปูนขาว 7-8 ชั่วโมง หรือใช้แบคทีเรียผสมน�้ำราดกองพันธุ์อ้อยทิ้งไว้
		 ประมาณ 1-2 วัน ก่อนปลูก เพื่อฆ่าหนอนในล�ำอ้อย
4. การตัดพันธุ์ต้องลอกกาบ เพราะการขนย้ายจะท�ำให้ตาซ�้ำ ตาแตก อ้อยไม่งอก
5. เมื่อตัดพันธุ์เสร็จให้รีบปลูกเพราะถ้าทิ้งไว้นานเกิน 5 วัน เปอร์เซ็นต์การงอกต�่ำลง
6. การลอกกาบก่อนปลูกจะท�ำให้อ้อยงอกเร็วกว่าไม่ลอกกาบเล็กน้อย แต่จะท�ำให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
		 โดยไม่จ�ำเป็น ถ้าใช้เครื่องปลูกควรลากกาบเพราะจะท�ำให้อ้อยลงสม�่ำเสมอ
7. ถ้าสงสัยว่าแปลงพันธุ์อ้อยจะเป็นโรคใบขาวหรือไม่ ให้สุ่มตัดยอดทิ้งจ�ำนวน 15-20 ยอด ถ้าตาที่แตกมีใบขาว
เกินจาก 1-2 ต้น อ้อยแปลงนี้ก็ไม่สมควรท�ำพันธุ์
เกษตรกรไม่ควรปลูกอ้อยเพียงพันธุ์เดียว เพราะมีความเสี่ยงต่อการระบาดท�ำลายของโรคและแมลงที่ส�ำคัญ
และอาจส่งผลให้ผลผลิตอ้อยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ดังนั้น ในการจัดท�ำแปลงอ้อยควรปลูกอ้อยไว้อย่างน้อย
๒-๓ พันธุ์ เพื่อเป็นการลดความเสียหายหากเกิดปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้น เกษตรกรควรมีการทดสอบพันธุ์อ้อยใน
พืน้ ทีข่ องตนเอง โดยการน�ำพันธุอ์ อ้ ยจากแหล่งทีส่ นใจมาปลูกทดสอบ โดยสังเกตลักษณะพันธุอ์ อ้ ย และเก็บข้อมูลผลผลิต
อ้อย พร้อมทัง้ ข้อมูลลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม หากพบว่ามีความเหมาะสมกับพืน้ ที่ ก็เพิม่ ปริมาณให้มาก
ขึ้นโดยการจัดท�ำแปลงพันธุ์อ้อยแยกไว้ต่างหากจากพื้นที่ปลูกขยายอ้อยพันธุ์ดีส่งโรงงานน�้ำตาล
คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ได้มีประกาศเรื่อง ก�ำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อย
ปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยก�ำหนด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 4 สายพันธุ์ ดังนี้
- ซี เอส บี 06-2-21
- ซี เอส บี 06-4-162
- อู่ทอง 14
- อู่ทอง 15
โดยมีข้อมูลรายละเอียดลักษณะพันธุ์อ้อย ดังนี้

6 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

พันธุ์ ซี เอส บี 06-2-21
แม่ x พ่อ
การเจริญเติบโต
ทรงกอ

อู่ทอง 1 x แอลเค 92-11
เจริญเติบโตปานกลาง
ตั้งตรง ขนาดปานกลาง มีจ�ำนวนล�ำ 5-6 ล�ำ		
ต่อกอ ประมาณ 9,500 ล�ำต่อไร่
ลักษณะใบ
ใบมีลักษณะโค้งปานกลาง สีเขียว เส้นกลางใบ		
สีขาว ขนาดใบใหญ่ (6.0 ซม.) และยาว (175 ซม.)
คอใบ
คอใบเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานกว้างมาก สีเขียวอม
เหลือง ส่วนปลายมีสีน�้ำตาลปนแดง มีขนาดไม่เท่า
กันทั้งสองด้าน ข้างหนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งเล็ก
น้อย มีความลาดเอียงเล็กน้อย มีไขปกคลุม มีขนที่
คอใบมาก
ลิ้นใบ
มีลักษณะเป็นรูปคันธนู อยู่ในแนวระดับ
หูใบ
มีทั้งสองข้าง เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมยอดฉาก
ปล้อง
ลักษณะกลางคอด การจัดเรียงของปล้องค่อนข้าง
ตรง สีของปล้องเมื่อไม่ถูกแดด มีสีเหลืองอมเขียว มี
ไขมาก ภาพตัดขวางรี (ไม่กลม) ไม่พบรอยแตกทั่วไป
ตา
ตามีลักษณะรี ขนาดใหญ่และนูนมาก ความสูงของ
ส่วนบนสุดของตาต�่ำกว่าเส้นวงแหวนเหนือจุด		
ราก ฐานของตาอยู่ชิดรอยกาบใบมาก ไม่มีร่อง		
เหนือตา
วงแหวนเหนือจุดราก
มีขนาดใหญ่ มีส่วนโค้งเหนือตา
การออกดอก
ไม่ออกดอก
การหักล้ม
ไม่หักล้ม
สภาพพื้นที่และดินที่เหมาะสม ที่ราบ-ค่อนข้างราบเรียบ ดินร่วน-ดินร่วนเหนียว
ผลผลิตอ้อย
13-15 ตันต่อไร่
ความหวาน
11-12 ซี.ซี.เอส.
อายุเก็บเกี่ยว
12 เดือน
ความต้านทานโรค
ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง ค่อนข้าง
ต้านทานโรคแส้ด�ำ

ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.) >> 7

พันธุ์ ซี เอส บี 06-2-21

8 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

พันธุ์ ซี เอส บี 06-2-21
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พันธุ์ ซี เอส บี 06-4-162
แม่ x พ่อ
การเจริญเติบโต
ทรงกอ

เค 88-65 x อีเหี่ยว
เจริญเติบโตปานกลาง
ตั้งตรง ขนาดปานกลาง มีจำ�นวนลำ� 5-6 ลำ�ต่อกอ
ประมาณ 8,000 ลำ�ต่อไร่
ลักษณะใบ
ใบมีลักษณะโค้งปานกลาง สีเขียว เส้นกลางใบสีขาว
ขนาดใบใหญ่ (6.0 ซม.) และยาว (172 ซม.)
คอใบ
รูปสามเหลี่ยม ขอบล่างอยู่แนวระดับ
ลิ้นใบ
มีลักษณะเป็นรูปคันธนู อยู่ในแนวระดับ
หูใบ
มีข้างเดียว ด้านในเป็นรูปหอกยาว
ปล้อง
ลักษณะมัดข้าวต้ม (ป่องกลาง) การจัดเรียงของปล้อง
ซิกแซก สีของปล้องเมื่อไม่ถูกแดดมีสีเหลืองอมเขียว มี
ไขมาก ภาพตัดขวางกลม ไม่พบรอยแตกทั่วไป
ตา
ตามีลักษณะรูปกาบหอยแครง และนูนเล็กน้อย ความ
สูงของส่วนบนสุดของตาเท่ากับเส้นวงแหวนเหนือจุด
ราก ฐานของตาอยู่เกือบชิดรอยกาบใบมีร่องเหนือตา
สลับตา (ร่องตาด้านเดียว)
วงแหวนเหนือจุดราก
มีขนาดปานกลาง
การออกดอก
ไม่ออกดอก
การหักล้ม
ไม่หักล้ม
สภาพพื้นที่และดินที่เหมาะสม ที่ราบ-ค่อนข้างราบเรียบ ดินร่วนปนทราย-ดินร่วนเหนียว
ผลผลิตอ้อย
17-19 ตันต่อไร่
ความหวาน
11-14 ซี.ซี.เอส.
อายุเก็บเกี่ยว
12 เดือน
ความต้านทานโรค
ค่อนข้างต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง

10 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

พันธุ์ ซี เอส บี 06-4-162
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พันธุ์ ซี เอส บี 06-4-162

12 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

พันธุ์อู่ทอง 14
แม่ x พ่อ
การเจริญเติบโต
ทรงกอ
ลักษณะใบ
คอใบ
ลิ้นใบ
หูใบ
ปล้อง

ตา
การออกดอก
การหักล้ม
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
ผลผลิตอ้อย
ความหวาน
อายุเก็บเกี่ยว
ความต้านทานโรค

84-2-646 x อู่ทอง 3
เจริญเติบโตเร็ว
ตั้งตรง มีจ�ำนวนล�ำ 5-6 ล�ำต่อกอ
ขนาดกว้าง (>6 ซม.) ลักษณะทรงใบ ชัน - โค้งปลาย
ลักษณะสามเหลี่ยมฐานเว้า ขอบบนเรียบ สีเขียวเหลือบม่วง
ลักษณะแถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง
ลักษณะหูใบขอบด้านนอก ขอบโค้งลักษณะหูใบขอบด้าน ใน
รูปสามเหลี่ยม
ลักษณะกลางโค้งเล็กน้อย สีเขียวเหลือบเหลืองเมื่อต้องแสง
และสีเหลืองเหลือบเขียวเมื่อไม่ต้องแสงการจัดเรียงของ		
ปล้องซิกแซกเล็กน้อย ขนาดล�ำปานกลาง มีไขมาก ภาพตัด
ขวางกลม ไม่พบรอยแตกทั่วไป
ตามีลักษณะรี นูนมากยอดตาต�่ำกว่าวงเจริญ ไม่มีร่องเหนือตา
ไม่ออกดอก
หักล้ม
เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนเหนียวที่เป็นด่าง (pH 7.8-8)
19-20 ตันต่อไร่
14-15 ซี.ซี.เอส.
11-12 เดือน
ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง

ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.) >> 13

พันธุ์อู่ทอง 14

14 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

พันธุ์อู่ทอง 15
แม่ x พ่อ
การเจริญเติบโต
ทรงกอ
ลักษณะใบ
คอใบ
ลิ้นใบ
หูใบ
ปล้อง

ตา
การออกดอก
การหักล้ม
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
ผลผลิตอ้อย
ความหวาน
อายุเก็บเกี่ยว
ความต้านทานโรค

อู่ทอง 2 (ผสมตัวเอง)
เจริญเติบโตเร็ว
ตั้งตรง มีจ�ำนวนล�ำ 5-6 ล�ำต่อกอ
ขนาดกว้าง (>6 ซม.) ลักษณะทรงใบ ชัน-ตรง
ลักษณะสามเหลี่ยมฐานเรียบ สีน�้ำตาลเข้ม
ลักษณะแถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลมทั้ง ๒ ข้าง
ลักษณะหูใบด้านนอกเป็นรูปสามเหลี่ยมมีรอยบุบ
ลักษณะหูใบด้านในเป็นรูปใบหอกสั้น
ลักษณะทรงกระบอก สีเขียวเหลือบเหลืองเมื่อต้องแสง
และสีเหลืองเหลือบเขียวเมื่อไม่ต้องแสง การจัดเรียง
ของปล้องซิกแซกเล็กน้อย ขนาดล�ำปานกลาง มีไขมาก
ภาพตัดขวางกลม
ตามีลักษณะรี นูนปานกลาง ยอดตาต�่ำกว่าวงเจริญ มี
ร่องเหนือตาลึก
ไม่ออกดอก
ไม่หักล้ม
เหมาะสมที่จะปลูกในดินร่วนปนทราย-ดินร่วนเหนียว
ปลูกได้ทั้งในเขตน�้ำฝน และเขตที่มีน�้ำเสริม
16-19 ตันต่อไร่
14-15 ซี.ซี.เอส.
11-12 เดือน
ต้านทานโรคแส้ด�ำปานกลาง
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พันธุ์อู่ทอง 15

16 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน
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การปรับปรุงดินที่ใช้ปลูกอ้อย
ด้วยอินทรียวัตถุ

18 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงดินที่ใช้ปลูกอ้อยด้วยอินทรียวัตถุ
จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย ภาคที่ 2
อินทรียวัตถุ คือ สิ่งที่ได้จากการย่อยสลายตัวของซากพืช ซากสัตว์ รวมถึงสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ ขยะต่าง ๆ
ไปจนถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว อินทรียวัตถุเมื่อย่อยสลายต่อไปขั้นสุดท้ายจะได้ฮิวมัส ฮิวมัสเป็นสารที่เสถียร มี
พืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสสูง สามารถดูดซับน�ำ้ ได้ดี มีความสามารถในการแลกเปลีย่ นประจุบวกสูง นอกจากนีอ้ นิ ทรียวัตถุเป็นองค์
ประกอบหนึ่งในดินที่มีความส�ำคัญต่อการควบคุมสมบัติต่าง ๆ ของดิน แต่ไม่ว่าเป็นสารอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสต่างก็มี
ประโยชน์ต่อดินและพืช

ความส�ำคัญของอินทรียวัตถุในดิน

โดยทั่วไปดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชวรต้องมีองค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ อนินทรียวัตถุ 45 %
เป็นส่วนที่ได้จากการผุพังของหินและแร่อินทรียวัตถุ 5 % ทั้งสองส่วนนี้มีสถานะเป็นของแข็ง ส่วนที่เป็นของเหลว 25
% คือ น�้ำ และส่วนที่เป็นก๊าชอีก 25 % คืออากาศที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ตามที่แสดงในภาพที่ 1 องค์ประกอบ
ของอินทรียวัตถุมีความส�ำคัญต่อสมบัติต่าง ๆ ของดิน เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินจะเกี่ยวข้องกับสมบัติของดินทั้งทาง
ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
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ส�ำหรับประเทศทีอ่ ยูใ่ นเขตร้อน พืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรกรรมจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต�ำ่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมา
จากสาเหตุหลายประการที่ท�ำให้อินทรียวัตถุถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็ว คือ สภาพดินฟ้าอากาศ เพราะประเทศไทยตั้ง
อยูใ่ นเขตร้อนและได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุม ท�ำให้มอี ากาศร้อนและฝนตกชุก ซึง่ เป็นสภาพทีเ่ หมาะสมต่อกิจกรรมการ
ย่อยสลายอินทรียวัตถุของเชื้อจุลินทรีย์ในดิน ปริมาณของอินทรียวัตถุจึงลดลงอย่างรวดเร็ว การตัดไม้ท�ำลายป่าเพื่อ
น�ำพื้นที่ดินมาใช้ทางการเกษตร จนกระทั่งท�ำให้อินทรียวัตถุในผิวหน้าดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของ
ใบไม้และใบหญ้าลดน้อยลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การท�ำการเกษตรกรรมที่ขาดการปรับปรุงบ�ำรุงดิน และการ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ เป็นสาเหตุที่ส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้หน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุ
ถูกน�้ำชะล้างลงสู่แม่น�้ำล�ำคลอง รวมทั้งการที่เกษตรกรใช้พื้นที่ท�ำการเพาะปลูกพืชติดต่อกันมาโดยไม่มีการเพิ่มอินทรีย
วัตถุลงในดิน การไถพรวน และการเตรียมดินแต่ละครั้งก็เป็นการเร่งให้อินทรียวัตถุสลายตัวเร็วขึ้น
ในพื้นที่ดินที่เป็นดินทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต�่ำ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเท่าที่ควร เพราะ
ดินขาดธาตุอาหารพืชและมีอินทรียวัตถุต�่ำไปกว่าปริมาณที่เหมาะสม เม็ดดินไม่สามารถเกาะตัวกันได้ดีเพราะขาดสาร
เชือ่ มเม็ดดินทีไ่ ด้จากอินทรียวัตถุ ท�ำให้ดนิ ทรายมีโครงสร้างทีโ่ ปร่งเกินไป สามารถระบายอากาศได้ดี แต่มคี วามสามารถ
ในการอุ้มน�้ำได้น้อย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อระดับความชื้นของดิน เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีในดินทรายก็จะมีโอกาสสูญเสียไปจากดิน
ได้ง่ายกว่า เพราะมีอินทรียวัตถุที่ช่วยดูดซับปุ๋ยอยู่น้อย ส่วนดินเหนียวที่ขาดอินทรียวัตถุจะมีลักษณะแน่นทึบ ดินมีการ
ระบายน�้ำและถ่ายเทอากาศได้น้อย หากมีฝนตกหนักท�ำให้น�้ำไม่สามารถซึมผ่านช่องว่างระหว่างเม็ดดินลงไปในดินชั้น
ล่างได้ทัน น�้ำส่วนที่เกินก็จะไหลบ่าตามผิวหน้าดินและพัดพาเอาธาตุอาหารพืชและปุ๋ยที่มีอยู่บริเวณผิวหน้าดินสูญหาย
ไปกับน�้ำ เมื่อดินแน่นทึบปริมาณอากาศในดินมีน้อย มีผลต่อรากพืชท�ำให้ไม่สามารถชอนไชไปหาอาหารบริเวณที่ไกล
ได้ ในที่สุดก็จะมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชที่ปลูก กรมพัฒนาที่ดินได้ก�ำหนดมาตรฐานของระดับอินทรียวัตถุในดิน
ไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับอินทรียวัตถุที่ใช้เป็นมาตรฐาน
ระดับ
ต�่ำมาก
ต�่ำ
ต�่ำปานกลาง
ปานกลาง
สูงปานกลาง
สูง
สูงมาก

ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)
< 0.5
0.5-1.0
>1.0-1.5
>1.5-2.5
>2.5-3.5
>3.5-4.5
>4.5

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2545

20 >> คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต�่ำถึงต�่ำมาก คือ มีค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ดินทางเคมีต�่ำกว่า 0.5 % และ 0.5-1.0 % มี
ความจ�ำเป็นต้องเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปจ�ำนวนมาก ถ้าดินมีอินทรียวัตถุตั้งแต่ 1.0-2.0 % ดินนั้นมีอินทรียวัตถุระดับปาน
กลาง ควรใส่เพิ่มลงไปบ้าง ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูงประมาณ 2 % ขึ้นไป หากไม่มีการใส่อินทรียวัตถุ
เพิ่มลงไปก็จะต้องรักษาระดับนี้ไว้ตลอด และถ้าดินมีอินทรียวัตถุ 3-5 % ก็ไม่จ�ำเป็นต้องใส่เพิ่มลงไป
อินทรียวัตถุในดินมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในแง่ของการควบคุม หรือมีอทิ ธิพลต่อสมบัตขิ องดินทัง้ ทางด้านกายภาพ
เคมี และชีวภาพ พอสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. อิทธิพลที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของดิน

สีของดิน อินทรียวัตถุท�ำให้สีของดินเปลี่ยนแปลงเป็นสีน�้ำตาลจนถึงด�ำ ทั้งนี้ เนื่องจากฮิวมัสที่ได้จากการสลาย
ตัวของอินทรียวัตถุมีสีด�ำเข็ม และมีขนาดของอนุภาคละเอียด มีพื้นที่ผิวจ�ำนวนมาก จึงสามารถคลุกเคล้ากับส่วนอื่น ๆ
ของดินได้ดีมาก โดยทั่วไปเมื่อดินมีสีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ยกเว้นดินที่มีการสะสมตัวของ
พวกธาตุแมงกานีส
1.2 อินทรียวัตถุชว่ ยส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อน (aggregation) ท�ำให้ดนิ มีโครงสร้างทีด่ แี ละร่วน
ซุย มีถ่ายเทอากาศได้สะดวก และมีการระบายน�้ำได้ดี การที่ดินยึดตัวกันดีขึ้นจะช่วยให้ยากต่อการแตกแยกและถูกพัด
พาเอาหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ออกไป
1.3 ความสามารถในการอุ้มน�้ำของดินดีขึ้น เนื่องจากอินทรียวัตถุมีพื้นที่ผิวมากจึงสามารถอุ้มน�้ำได้เกิน 20 เท่า
ของน�้ำหนักตัว จึงมีผลอย่างมากต่อการอุ้มน�้ำในดิน การที่ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงก็จะมีผลท�ำให้ความสามารถใน
การอุ้มน�้ำของดินเพิ่มขึ้น ลักษณะดังกล่าวนี้จะเห็นได้ชัดเจนในดินทรายที่มีการใส่อินทรียวัตถุให้เพิ่มมากขึ้น ความชื้น
ในดินทีใ่ ส่อนิ ทรียวัตถุจะคงอยูไ่ ด้นานกว่าดินทีไ่ ม่มกี ารใส่อนิ ทรียวัตถุ การจัดการดังกล่าวจะมีผลอย่างมากต่อความเป็น
ประโยชน์ของน�้ำในดินที่พืชจะน�ำไปใช้ในการเจริญเติบโต
1.4 สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของดินอย่างฉับพลันได้ จากการที่อินทรียวัตถุมีพื้นที่ผิวจ�ำนวน
มาก จึงสามารถเก็บความร้อนไว้กบั ตัวมันได้มาก จึงเป็นฉนวนต่อความร้อนของแสงแดด ท�ำให้อณ
ุ หภูมดิ นิ ในเวลากลาง
วันไม่รอ้ นขึน้ อย่างรวดเร็วจนมีผลกระทบกระเทือนต่อรากพืชมากนัก ส่วนในเวลากลางคืนมีผลท�ำให้อณ
ุ หภูมขิ องดินไม่
เย็นลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความร้อนที่อินทรียวัตถุเก็บกักไว้ในเวลากลางวันจะถูกระบายออกมาสู่ดิน

2. อิทธิพลที่มีต่อสมบัติทางเคมีของดิน

เป็นธาตุอาหารพืชโดยตรง เนื่องจากอินทรียวัตถุได้จากการสลายตัวของซากพืช และซากสัตว์ ดังนั้น จึงมีธาตุ
อาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืชค่อนข้างครบถ้วน ทัง้ ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ พอแทสเซียม ธาตุ
อาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และก�ำมะถันรวมถึงธาตุอาหารเสริมทีพ่ ืชต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อย เช่น
เหล็ก ทองแดง สังกะสี โมลิบดินั่ม และอื่น ๆ ถึงแม้ธาตุอาหารที่ได้จากอินทรียวัตถุจะมีปริมาณไม่มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับปุ๋ยเคมี แต่ธาตุอาหารเหล่านี้จะค่อย ๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว
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ส�ำหรับการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุ อาจกล่าวได้วา่ ธาตุไนโตรเจน
มาจากอินทรียวัตถุในดินถึง 95 % แต่จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ มาอยู่ในรูปของฮิวมัส หรืออินทรียวัตถุ ซึ่ง
ปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมดนั้นทราบได้จากปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดิน ดังตารางที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น ดินบนมี
ความลึก 6 นิ้ว จะมีเนื้อดินหนัก 312,000 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีเพียง 2-5 % (หรือเฉลี่ย 4 %) ของธาตุไนโตรเจนในอิน
ทรียวัตถุที่จะปลดปล่อยออกมาในระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก ฉะนั้นเมื่อดินมีอินทรียวัตถุ 0.5 % จะมีธาตุไนโตรเจน 90
กิโลกรัมต่อไร่ แต่จะถูกปลดปล่อยออกมาเพียง 4 % หรือเท่ากับ 3.6 กิโลกรัม ยังไม่เพียงพอแก่การเจริญเติบโตของ
พืช จ�ำเป็นต้องเพิ่มเติมลงไปอีก
2.2 ช่วยให้ดินมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชได้สูง เนื่องจากอินทรียวัตถุมีพื้นผิวหน้าสัมผัสมากและมี
ประจุไฟฟ้าลบเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นจึงมีความสามารถดูดซับประจุบวกไว้ได้มาก
กล่าวคือ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ได้สูงกว่าดินเหนียวชนิดอื่น ๆ เนื่องจากอินทรียวัตถุที่
สลายตัวดีแล้วมีค่า CEC สูงถึง 300 meq ต่อ 100 กรัมของฮิวมัส ซึ่งสูงกว่าค่า CEC ของดินเหนียวประมาณ 2-30 เท่า
จึงเป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารของพืช ท�ำหน้าทีย่ ดึ เหนีย่ วธาตุอาหารไม่ให้ถกู น�ำ้ ชะล้าง เพราะธาตุอาหารจะถูกดูดซับไว้
ที่ผิวของอินทรียวัตถุ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชชนิดต่าง ๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี อินทรียวัตถุที่มีธาตุอาหาร
พืชในรูปของประจุบวกดังกล่าวที่ได้ดูดซับอยู่ก็จะค่อย ๆ ปลดปล่อยประจุบวกเหล่านี้ออกมาให้พืชได้ใช้ประโยชน์
เป็นการช่วยให้ปยุ๋ เคมีทเี่ ราใส่ลงไปมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ กล่าวคือธาตุอาหารพืชละลายออกมาจากปุย๋ เคมีบางส่วนทีร่ าก
พืชดูดน�ำไปใช้ไม่ทัน อินทรียวัตถุจะดูดซับเอาไว้มิให้สูญหายไปจากดิน
2.3 ช่วยเพิม่ ความต้านทานการเปลีย่ นแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (buffer capacity) เนือ่ งจากอินทรีย
วัตถุในดินมีประจุเป็นลบ และมีความสามารถดูดซับไอออนบวกได้สงู จงมีผลท�ำให้ดนิ ทีม่ อี นิ ทรียวัตถุสงู มีความต้านทาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH ได้ดี
2.4 ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารบางชนิด เช่น เหล็ก อลูมินั่ม และแมงกานีส ซึ่งมีอยู่มากในดินกรด โดย
ฮิวมัสที่เกิดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุจะรวมตัวกับธาตุเหล่านี้ท�ำให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีความคงตัว
(stable complex) อยู่ในรูปที่ไม่ละลายน�้ำ ซึ่งรากพืชไม่สามารถดูดน�ำไปใช้ได้ ท�ำให้ความเป็นพิษของธาตุเหล่านี้ลด
น้อยลง

3. อิทธิพลที่มีต่อสมบัติทางชีวภาพของดิน

เป็นการเพิ่มแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ในดิน อินทรียวัตถุถือว่าเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของ
จุลนิ ทรียใ์ นดิน โดยเฉพาะจุลนิ ทรียช์ นิดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืช ดังนัน้ การเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ ท�ำให้จลุ นิ ทรียเ์ หล่า
นี้ได้รับอาหารและพลังงานมากขึ้น มีผลต่อการเพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มากขึ้น
โดยเฉพาะกิจกรรมของจุลนิ ทรียท์ เี่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงธาตุอาหารในดิน กิจกรรมของจุลนิ ทรียพ์ วกไมโครไรซา
ที่บริเวณรากพืชที่ ส่งผลให้รากพืชมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารและน�้ำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเจริญของ
จุลนิ ทรียใ์ นดินท�ำให้เกิดกรดอินทรียห์ ลายชนิด ซึง่ กรดอินทรียบ์ างชนิดพืชสามารถน�ำไปใช้ได้โดยตรงและบางชนิดมีผล
ต่อการปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกทีหนึ่ง
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ช่วยยับยัง้ การเจริญและความสามารถในการก่อให้เกิดโรคพืชของเชือ้ โรค (จุลนิ ทรียใ์ นดินชนิดทีก่ อ่ ให้เกิดโรคพืช)
การเพิม่ อินทรียวัตถุทเี่ ป็นแหล่งอาหารของจุลนิ ทรียใ์ นดิน มีผลท�ำให้จลุ นิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์หลายชนิดเพิม่ จ�ำนวนมาก
ขึน้ ทัง้ ชนิดทีเ่ ป็นศัตรูกบั เชือ้ โรคพืชและบางชนิดทีผ่ ลิตสารปฏิชวี นะออกมายับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ โรคพืช จุลนิ ทรีย์
ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้จะช่วยควบคุมปริมาณของเชื้อโรคพืชในดินให้ลดน้อยลงจนไม่สามารถก่อให้เกิดโรคพืชได้ เช่น
เชือ้ รา Trichoderma viride มีความสามารถทีจ่ ะท�ำลายผนังเซลล์ของสปอร์และเส้นใยของเชือ้ รา Helminthosporium
sativum ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ท�ำให้เกิดโรคใบไหม้ของข้าวสาลี หรือ การที่จุลินทรีย์พวกแอคติโนมัยซีสบางชนิด เช่น Steptomyces sp. สามารถสร้างสารปฏิชีวนะออกมาท�ำลายเชื้อรา Collectotrichum sp. ซึ่งเป็นเชื้อโรคท�ำให้เกิดโรค
แอนแทรคโนสของพริก หรือโรคเน่าแดงในอ้อย และจากรายงานผลการใส่ปุ๋ยหมักในดินพบว่า มีผลช่วยให้โรคต้นเน่า
ในข้าวโพดและโรคเน่าคอดินของถั่วเหลืองน้อยลง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอินทรียวัตถุมีผลต่อการควบคุมปริมาณ
ไส้เดือนฝอยในดิน ลักษณะดังกล่าวนี้จะคล้ายคลึงกับการลดลงของโรคพืชในดิน

การลดลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ใช้ปลูกอ้อย

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ กี ารปลูกอ้อยโรงงานเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตน�ำ้ ตาลทรายอยูม่ ากกว่า 6 ล้านไร่
สามารถส่งน�้ำตาลทรายไปขายในตลาดต่างประเทศได้เป็นอันดับ 2-3 ของโลก แต่พบว่า ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ที่ได้ยัง
ต�่ำอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกอ้อยขาดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่บางแห่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม จากผลการ
วิเคราะห์ดินที่ใช้ปลูกอ้อยทั่วประเทศส่วนใหญ่พบว่า มีปริมาณอินทรียวัตถุต�่ำกว่า 1.5 % และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
1. ภูมอิ ากาศของประเทศไทยอยูใ่ นเขตร้อน ได้รบั อิทธิพลของลมมรสุม ซึง่ ส่งเสริมให้อตั ราการย่อยสลายอินทรีย์
วัตถุในดินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผิวหน้าดิน เมื่อมีฝนตกเนื่องจากอิทธิพล
ของลมมรสุม ท�ำให้มีการชะล้างอินทรียวัตถุออกไปจากหน้าดินโดยน�้ำฝนที่ตกลงและไหลบ่าไปตามผิวหน้าดิน
2. การเตรีมดินเพือ่ ปลูกอ้อยด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การเผาท�ำลายเศษซากใบอ้อยก่อนการไถรือ้ ตออ้อย
เก่า หรือการเผาท�ำลายเศษซากวัชพืชก่อนการไถเตรียมดิน วิธีการเหล่านี้เป็นการท�ำลายเศษซากพืชที่จะถูกย่อยสลาย
ไปเป็นอินทรียวัตถุในดินโดยตรง การไถพรวนดินมากครัง้ จนเกินความจ�ำเป็นมีผลช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของอิน
ทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น ท�ำให้ดินสูญเสียอินทรียวัตถุได้เร็วขึ้น
3. การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวให้กับอ้อย โดยไม่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมลงไปในดินด้วยจึงท�ำให้ปริมาณอิน
ทรียวัตถุในดินลดน้อยลง เพราะปุ๋ยเคมีที่ใส่ให้แต่ธาตุอาหารที่จ�ำเป็นต่ออ้อยเท่านั้น ในปุ๋ยเคมีไม่มีอินทรียวัตถุ ฉะนั้น
การจะเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินจึงจ�ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
4. การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ส่วนของอ้อยที่จะน�ำไปผลิตน�้ำตาลทราย คือ ล�ำต้น ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของอ้อยทั้งต้น
ดังนัน้ การตัดอ้อยและขนส่งเข้าโรงงานน�ำ้ ตาลจึงเป็นการขนย้ายอินทรียวัตถุสว่ นใหญ่ทจี่ ะได้จากอ้อยออกไปแปลงปลูก
คงเหลือไว้แต่เศษซากใบ กาบใบ ยอดอ้อย และส่วนของรากอ้อยทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ ทีพ่ อจะย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุกลับ
คืนสู่ดินได้ แต่ถ้าหากมีการเผาอ้อยก่อนตัด หรือเมื่อตัดอ้อยแล้วเผาเศษซากใบอ้อยเพื่อให้สะดวกต่อการบ�ำรุงอ้อยตอ
แล้ว วิธีการเหล่านี้เป็นการท�ำลายอินทรียวัตถุในดินให้ลดน้อยลงไปยิ่งขึ้น
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จากทีก่ ล่าวมาเห็นได้วา่ อินทรียวัตถุมคี วามส�ำคัญต่อคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญของดิน ซึง่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
ที่ปลูก หากดินที่ใช้ปลูกอ้อยในแปลงใดมีอินทรียวัตถุอยู่สูง ดินในแปลงนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่มีโครงสร้าง
ทีด่ ี สามารถถ่ายเทอากาศและระบายน�ำ้ ดี สามารถรักษาความชุม่ ชืน้ ในดินไว้ได้นาน ดินมีความสามารถดูดซับธาตุอาหาร
ที่ได้จากใส่ปุ๋ยเคมีไว้ได้นานและค่อย ๆ ปลดปล่อยให้รากอ้อยดูดน�ำไปใช้ ท�ำให้ใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อ้อยที่ปลูกอยู่บนดินที่กล่าวนี้จะมีการเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตและคุณภาพที่สูงตามไปด้วย แต่ดินที่ใช้
ปลูกอ้อยในปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนอินทรียวัตถุ ท�ำให้ผลผลิตอ้อยที่ได้ต�่ำ เกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงควรให้ความ
ส�ำคัญในการปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยการใส่อินทรียวัตถุเพิ่มเติมลงไปให้กับดินให้มีปริมาณที่มากเพียงพอ
วิธีการปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยการใช้อินทรียวัตถุมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสด การใส่กากตะกอนหม้อ
กรองจากโรงงานน�้ำตาล การเตรียมดินโดยการไถพรวนคลุกเศษซากใบอ้อยลงไปในดิน การบ�ำรุงตอแบบไว้ใบหรือ
พรวนคลุกเศษซากใบอ้อย การใส่ปุ๋ยหมัก การใส่ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ วิธีการดังกล่าวล้วนมีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุลงไปในดินทั้งสิ้น เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน
ได้ตามความสะดวกทีจ่ ะปฏิบตั ิ ดังจะขออธิบายรายละเอียดของวิธกี ารปรับปรุงดินโดยใช้อนิ ทรียวัตถุทนี่ า่ สนใจให้เลือก
ใช้ 3 วิธี ดังนี้

1. การปรับปรุงดินโดยใช้เศษซากใบอ้อย

หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานน�้ำตาลแล้ว จะพบว่ามีเศษซากใบอ้อยที่ประกอบด้วยส่วนของใบ กาบใบ
และยอดอ้อยทีเ่ หลือจากการมัดอ้อยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากมีนำ�้ หนักประมาณ 1-2 ตันต่อไร่ เศษซากใบอ้อยเหล่านีเ้ ป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินที่ตกค้างอยู่ในแปลงอ้อย ไม่ต้องซื้อหามาจากไหน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมาใส่ และไม่ต้องเสีย
ค่าใส่ เพียงแต่รักษาไว้โดยการไม่เผาท�ำลายและเสียค่าใช้จ่ายในการพรวนสับเศษซากใบให้ละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากับ
ดินเท่านั้น จึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์มาก ดังนี้
		
- เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
		
- ท�ำให้ดินร่วนซุย มีการถ่ายเทอากาศและระบายน�้ำได้ดี
		
- เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่ดิน
		
- เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
		
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
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จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ส�ำคัญในเศษซากใบอ้อยพบว่า มีปริมาณธาตุไนโตรเจนประมาณ 0.49 %
ฟอสฟอรัสประมาณ 2.10 % และพอแทสเซียมประมาณ 5.80 % ดังตารางที่ 2 ดังนั้น หากปรับปรุงบ�ำรุงโดยการพรวน
คลุกเคล้าเศษซากใบอ้อยซึง่ มีปริมาณ 1-2 ตันต่อไร่ ลงไปในดินจนมีการย่อยสลายแล้ว จะท�ำให้เกิดธาตุไนโตรเจนประมาณ
4.9-9.8 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส ประมาณ2.1-4.2 กิโลกรัมต่อไร่ และพอแทสเซียมประมาณ 5.8-11.6 กิโลกรัมต่อไร่
ท�ำให้ประหยัดปริมาณปุย๋ เคมีทจี่ ะใส่ลงไปได้พอสมควร ซึง่ เป็นผลดีทไี่ ด้รบั นอกเหนือจากการทีด่ นิ มีปริมาณอินทรียวัตถุ
เพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากเศษซากใบอ้อย
ธาตุอาหาร

ร้อยละ

ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
พอแทสเซียม (K)
pH

0.49
0.21
0.58
6.20

กิโลกรัม/ใบอ้อย
แห้ง 1 ตัน
4.90
2.10
5.80
6.20

กิโลกรัม/ใบอ้อย
แห้ง 2 ตัน
9.80
4.20
11.60
6.20

ปริมาณที่อ้อยต้องการ
สร้างผลผลิต 12 ตัน
14.40 กิโลกรัม
10.80 กิโลกรัม
30.80 กิโลกรัม

วิธีปฏิบัติในขั้นตอนการไถรื้อตอก่อนเตรียมก่อนปลูกอ้อย

1. ต้องตัดอ้อยสด (มาเผาอ้อยก่อนตัด) เมื่อตัดอ้อยแล้วไม่เผาเศษซากใบอ้อย ให้ไถรื้อตออ้อยเก่าด้วยไถรื้อตอ
สับใบ ดังภาพที่ 2 หรือชุดพรวน 20-22 จาน ดังภาพที่ 3 ให้เศษซากใบอ้อยกลบลงไปในดินจนหมด
2. พักดินทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน เพื่อรอให้จุลินทรีย์ท�ำการย่อยสลายเศษซากใบอ้อยให้หมดเสียก่อน หากไม่
พักดินแล้วท�ำการปลูกอ้อยเลยทันที อาจมีผลท�ำให้ตน้ อ้อยทีง่ อกออกมามีอาการขาดธาตุไนโตรเจนได้ เนือ่ งจากจุลนิ ทรีย์
ในดินจะดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายเศษซากใบอ้อย ท�ำให้มีปริมาณไนโตรเจนในดินน้อยลงใน
ช่วงที่มีการย่อยสลาย
3. เมื่อพักดินจนมีการย่อยสลายเศษซากใบอ้อยหมดแล้ว ให้ท�ำการไถเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยในครั้งใหม่ต่อไป
ได้ตามปกติ
4. ท�ำทุกครั้งเมื่อมีการไถลื้อตอเพื่อปลูกอ้อย ฉะนั้นแปลงหนึ่งจะมีการไถพรวนคลุกเศษซากใบอ้อยทุก ๆ 3-4 ปี
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วิธีปฏิบัติในขั้นตอนการพรวนบ�ำรุงอ้อยตอ

1.ต้องตัดอ้อยสด (มาเผาอ้อยก่อนตัด) เมือ่ ตัดอ้อยแล้วไม่เผาเศษซากใบอ้อย ให้พรวนชนิด 8 -16 จาน ทีอ่ อกแบบ
มาส�ำหรับพรวนสับใบในอ้อยตอ หรือจอบหมุนสับใบอ้อย ท�ำการพรวนสับใบอ้อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคลุกเคล้าลงใบ
ในดิน การพรวนสับใบในครั้งแรกควรกระท�ำทันที่หลังจากตัดอ้อยแล้ว 1-7 วัน จะสามารถสับเศษใบอ้อยให้ขาดได้ดี
ถ้าหากหลังจากนั้นต้องรอเวลาให้ใบอ้อยแห้งกรอบประมาณ 1 เดือน

ภาพที่ 2 ไถพรวนคลุกใบชนิด 4 จาน
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ภาพที่ 3 พรวนชุดชนิด 22 จาน
2. หากพรวนสับใบในครั้งแรกแล้วพบว่า เศษซากใบอ้อยยังคลุกเคล้าลงไปในดินไม่ดี
ควรพรวนซ�้ำครั้งที่ 2 หลังจากการพรวนครั้งแรกประมาณ 1 เดือน
3. ควรมีการปรับตั้งเครื่องมือพรวนสับใบให้เหมาะสม หรือเพิ่มน�้ำหนักถ่วงเพื่อเพิ่มแรงกดลงไปที่ผานพรวน จะ
ช่วยในการพรวนสับใบได้ดีขึ้น
4. ก่อนการพรวนหากมีการหว่านปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราต�่ำ ๆ เช่น ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ แล้ว
ท�ำการพรวนสับใบจะช่วยท�ำให้เศษซากใบอ้อยมีการย่อยสลายตัวได้เร็วขึ้น
5. ท�ำทุกครัง้ หลังจากการตัดอ้อยแล้วต้องบ�ำรุงอ้อยตอ จะเป็นการเพิม่ ปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดนิ ได้ปลี ะ 1 ครัง้

2. การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด

ปุย๋ พืชสด คือ ปุย๋ อินทรียช์ นิดหนึง่ ทีไ่ ด้จากการไถกลบพืชทีย่ งั สดอยูใ่ ห้คลุกเคล้าลงไปในดิน หรือการปลูกพืชบาง
ชนิดให้เจริญเติบโตถึงระยะทีพ่ ชื เริม่ ออกดอกจนกระทัง่ ดอกบานเต็มทีจ่ งึ ไถกลบลงไปในดิน พืชทีป่ ลูกเป็นปุย๋ พืชสดส่วน
ใหญ่เป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วพร้า ปอเทือง โสนจีนแดง หรือ โสนอาฟริกัน เป็นต้น
		
- การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดมีประโยชน์ ดังนี้
		
- เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
		
- ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย
		
- เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แก่ดิน (โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน)
		
- ช่วยในการป้องกันก�ำจัดวัชพืช
		
- ตัดวัฏจักรของโรคและแมลงศัตรูอ้อย
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พืชที่แนะน�ำให้ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด
1. ถั่วเขียว ไม่ไวต่อแสง เมล็ดไม่พักตัว อายุการออกดอก 34 วัน ชอบอากาศร้อนทนแล้ง
2. ถั่วพุ่ม ล�ำต้นเป็นพุ่มเตี้ย ฝักคล้ายถั่วฝักยาว ทนแล้ง
3. ถั่วพร้า เป็นทรงพุ่ม ล�ำต้นแข็งแรง ระบบรากลึก สามารถขึ้นได้ดีในดินเหนียวและดินกรด
4. ปอเทือง ล�ำต้นสูง 6-10 ฟุต ตั้งตรง ดอกสีเหลือง ขึ้นได้ดี ในที่ดอน มีการระบาย น�้ำดี ชอบอากาศร้อน
ตารางที่ 3 อัตราการใช้เมล็ด และระยะเวลาไถกลบพืชปุ๋ยสด
ชนิดพืช
ถั่วเขียว
ถั่วพุ่ม
ถั่วพร้า
ปอเทือง

อัตราการใช้เมล็ด
(กิโลกรัมต่อไร่)
7
8-10
10
3-5

ระยะเวลาไถกลบ
(วัน)
40-50
30-45
65-80
45-75

น�้ำหนักสด
(ตันต่อไร่)
4.0
1.0-4.0
4.5-5.0
1.5-5.0

วิธีปฏิบัติก่อนการเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยข้ามแล้ง (ปลายฤดู)
1. ตัดอ้อยตอที่ต้องการจะลื้อปลูกใหม่ให้เสร็จภายในเดือนมกราคม
2. เมื่อตัดอ้อยแล้วให้ท�ำการไถลื้อตออ้อยเก่าออกแล้วพักดินทิ้งไว้
3. เมือ่ มีฝนแรกตกจนดินมีความชืน้ (ประมาณปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม) ให้ไถเตรียมดินและพรวนดินแล้ว
หว่านเมล็ดพืชบ�ำรุงดินตามอัตราการใช้เมล็ดที่แนะน�ำ ดังตารางที่ 3
4. ปล่อยให้พืชบ�ำรุงดินเจริญเติบโตจนครบอายุการไถกลบ หรือจนเก็บผลผลิตแล้วท�ำการไถกลบ ไถพรวนให้
เศษซากพืชคลุกเคล้าลงในดินได้ดี
5. พักดินทิ้งไว้ให้เศษซากพืชย่อยสลายจนหมด (ประมาณ 15-30 วัน)
6. หลังจากนั้นท�ำการเตรียมดินและปลูกอ้อยข้ามแล้งในเดือน พ.ย. - ธ.ค. ต่อไป
7. การใส่ปุ๋ยเคมีในอ้อยปลูกสามารถใส่ปุ๋ยเคมีในอ้อยปลูกสามารถใส่ให้น้อยลงจากเดิมได้ 30 - 40 %
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วิธีปฏิบัติก่อนการเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยต้นฝน (ต้นฤดู)
การปลูกพืชบ�ำรุงดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกอ้อยต้นฝน มีความจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการทันทีหลังจาก
การตัดอ้อยตอเก่าแล้ว เพราะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างจ�ำกัด ดังนี้
1. ตัดอ้อยตอที่ต้องการจะรื้อปลูกใหม่ให้เสร็จภายในเดือนมกราคม
2. เมื่อตัดอ้อยตอเก่าออกไปแล้วให้ไถรื้อตอทันที
3. หลังจากนั้นไถพรวนดินให้เหมาะสมแล้วหว่านเมล็ดพืชบ�ำรุงดินตามอัตราการใช้เมล็ดที่แนะน�ำ ดังตารางที่ 3
(ควรเลือกพืชที่ทนแล้ง และมีอายุการไถกลบสั้น)
4. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-ต้นเดือนเมษายน พืชบ�ำรุงดินจะเจริญเติบโตได้อายุการไถกลบ
ให้ท�ำการไถกลบจนเศษซากพืชคลุกเคล้ากันได้ดีกับดิน
5.พักดินทิ้งไว้ปล่อยให้เศษซากพืชย่อยสลายจนหมด (15-30 วัน)
6. ท�ำการเตรียมดินและปลูกอ้อยต้นฝนต่อไป ซึ่งจะสามารถปลูกอ้อยใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคมได้พอดี
การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดินท�ำให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุที่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารที่จ�ำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตต่ออ้อยด้วย ท�ำให้สามารถลดปริมาณการใช้ปยุ๋ เคมีลงได้ 30-40 %ปริมาณธาตุอาหารทีไ่ ด้จากปุย๋ พืชสด
ชนิดต่าง ๆ ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และพอแทสเซียม ที่ได้จากพืชปุ๋ยสดชนิดต่าง ๆ
ชนิดพืช
ถั่วเขียว
ถั่วพุ่ม
ถั่วพร้า
ปอเทือง
ปริมาณที่อ้อยต้องการ
สร้างผลผลิต 12 ตัน

ไนโตรเจน
(กิโลกรัมต่อไร่)
14.0
14.0
11.8
27.0

ฟอสฟอรัส
(กิโลกรัมต่อไร่)
1.95
2.14
2.87
2.86

พอแทสเซียม
(กิโลกรัมต่อไร่)
18.9
19.0
12.3
23.0

14.4

10.8

30.0

การปรับปรุงดินโดยใช้กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน�้ำตาล
ตะกอนทีเ่ หลือจากการกรองแยกน�ำ้ อ้อยด้วยเครือ่ งกรองในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทราย มีลกั ษณะเป็นของแข็ง
สีนำ�้ ตาลปนด�ำ ตะกอนทีถ่ กู กรองออกมาใหม่ ๆ จะมีลกั ษณะเปียกชืน้ มองคล้ายขีเ้ ป็ด ประกอบด้วยอินทรียวัตถุ ประมาณ
60 % เป็นพวกเศษกากอ้อย เศษชิ้นส่วนของใบ กาบใบ ราก และไขขี้ผึ้ง (wax) เศษดิน ทราย หินหรือกรวด ที่ติด
มากับล�ำอ้อยขณะท�ำการเก็บเกีย่ ว นอกจากนีย้ งั ปูนขาว และสารทีช่ ว่ ยเร่งการตกตะกอนของน�ำ้ อ้อยทีใ่ ส่ในขัน้ ตอนของ
การท�ำใส กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานมีสภาพเป็นด่างอ่อน-ด่างปานกลาง (pH ประมาณ 8.0-9.0) หากทิ้งไว้นาน ๆ
ความเป็นด่างจะลดลง เมื่อน�ำไปวิเคราะห์ธาตุอาหารพบว่า 1. มีปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ประมาณ 3 % ฟอสฟอรัส
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(P) ประมาณ 0.24 % และ พอแทสเซียม (K) ประมาณ 0.2 % สามารถน�ำมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ดี เหมาะส�ำหรับ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกอ้อยอยูไ่ ม่ไกลไปจากโรงงานน�ำ้ ตาลมากนัก มีรถบบรรทุกทีใ่ ช้บรรทุกขนย้ายกากตะกอน
หม้อกรองไปใส่ในแปลงปลูกอ้อยของตนเองได้ การใส่กากตะกอนหม้อกรองเพื่อปรับปรุงดินมีประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น
2. ลดความเป็นกรดของดิน
3. ช่วยให้ดินร่วนซุย โปร่ง ไม่แน่นทึบ
4. เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย
5. เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์

วิธีปฏิบัติในการใส่กากตะกอนหม้อกรอง

1. สามารถกระท�ำได้ในแปลงที่จะปลูกอ้อยใหม่
2. เมื่อท�ำการไถรื้อตออ้อยเก่า หรือการไถเปิดหน้าดินเพื่อจะปลูกอ้อยใหม่ ก่อนการปลูก
อ้อยครั้งตอไป ให้น�ำกากตะกอนหม้อกรองมาใส่ในอัตรา 18-20 ตันต่อไร่ โดยใส่ให้กระจายกันทั่วทั้งแปลงโดยใช้เครื่อง
หว่านปุย๋ หมัก หรือถ้าไม่มเี ครือ่ งหว่านปุย๋ หมักให้นำ� กากตะกอนหม้อกรองมาเทกรองไว้ตามจุดต่างในแปลงทีจ่ ะปลูกอ้อย
ต่อจากนั้นใช้รถไถติดใบมีดเกรดหน้า ท�ำการเกลี่ยให้กากตะกอนหม้อกรองให้กระจายทั่วทั้งแปลง
3. ไถพรวนให้กากตะกอนหม้อกรองคลุกเคล้าลงไปในดิน
4. พักดินทิ้งไว้ 1-2 เดือน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายจนหมด หากไม่พักดินแล้วท�ำการปลูกอ้อยเลยทันที อาจมี
ผลท�ำให้ต้นอ้อยที่งอกออกมามีอาการขาดธาตุไนโตรเจนได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ในดินจะดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้ใน
กระบวนการย่อยสลายเศษซากใบอ้อย ท�ำให้มีปริมาณไนโตรเจนในดินน้อยลงในช่วงที่มีการย่อยสลาย
5. หลังจากพักดินแล้วจึงท�ำการเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยต่อไป
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ตารางที่ 5 แสดงปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และพอแทสเซียม ที่ได้จากกากตะกอนหม้อกรอง
ปริมาณที่ใส่
(ตันต่อไร่)
18
19
20
ปริมาณธาตุอาหาร
ที่อ้อยต้องการสร้าง
ผลผลิต 12 ตัน

อินทรียวัตถุ
(%)
3.2
3.4
3.6

ไนโตรเจน
(กิโลกรัมต่อไร่)
16.2
17.1
18.0

ฟอสฟอรัส
(กิโลกรัมต่อไร่)
12.9
13.7
14.4

พอแทสเซียม
(กิโลกรัมต่อไร่)
10.8
11.4
12.0

2.4

14.4

10.8

30.0

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าถ้าใส่กากตะกอนหม้อกรองเพื่อปรับปรุงดิน นอกจากท�ำให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ
เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังท�ำให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่จ�ำเป็นต่ออ้อยมากขึ้น หากใส่กากตะกอนหม้อกรองในอัตรา
18-20 ตันต่อไร่ จะท�ำให้ได้ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และพอแทสเซียมที่เกือบจะพอเพียงกับปริมาณที่อ้อยต้องการ
สร้างผลผลิตที่ 12 ตันต่อไร่ ซึ่งหากต้องการให้อ้อยมีคุณภาพความหวานสูงให้ใส่เพียงปุ๋ยพอแทสเซียมเพิ่มเติมอีก 1819.2 กิโลกรัมต่อไร่
การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุยังสามารถกระท�ำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่เป็นพวก
มูลสัตว์ มูลไก่ มูลโค มูลกระบือ หรือมูลสุกร วิธกี ารเหล่านีล้ ว้ นท�ำได้ทงั้ สิน้ ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ แหล่ง
ที่มาของอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ ว่าหามาใช้ได้ง่ายหรือไม่ มีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนัก และสามารถขนส่งได้สะดวกไม่
เสียค่าใช้จา่ ยทีส่ งู หากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเห็นความส�ำคัญและหันมาปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุตามวิธกี ารทีก่ ล่าวมา
แล้ว เชื่อได้ว่าดินที่ใช้ปลูกอ้อยจะมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น สามารถปลูกอ้อยแล้วได้รับผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น
สามารถลดปริมาณการใช้ปยุ๋ เคมีให้นอ้ ยลงได้เป็นการประหยัดเงินค่าใช้จา่ ยปุย๋ เคมี ซึง่ ถือว่าเป็นวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิตอ้อยที่ดีวิธีหนึ่ง
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เครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อการจัดการไร่อ้อย
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เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการจัดการไร่อ้อย

พรทิพย์ เกตุมา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย ภาคที่ 3
ธวัช หะหมาน นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย โดยในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมามีปริมาณอ้อยเพียง
50-60 ล้านตัน จนกระทั่งมีปริมาณอ้อยมากถึง 100 ล้านตันและในปีการผลิต 2559/60 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ
93 ล้านตัน และในอนาคตจะมีปริมาณอ้อยเพิม่ มากขึน้ จากการขยายการปลูกอ้อยเพือ่ ส่งให้โรงงานน�ำ้ ตาลทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้ตงั้ ใหม่และโรงงานน�ำ้ ตาลทีข่ ยายก�ำลังการผลิตในทางกลับกันแรงงานภาคการเกษตรกลับลดลงโดยเฉพาะแรงงานใน
ไร่อ้อยในการปลูกอ้อยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้อ้อยเติบโตเต็มที่และมีการบ�ำรุงรักษาอ้อยทั้งอ้อยปลูกใหม่และอ้อย
ตอซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ
มาทดแทนแรงงานในการปลูกอ้อยและการดูแลบ�ำรุงรักษาอ้อยทัง้ อ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอและช่วยให้ขนั้ ตอนการบ�ำรุง
รักษาอ้อยเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ท�ำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จา่ ยลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ ผลผลิต
อ้อยต่อไร่สูงขึ้น
เครือ่ งจักรกลการเกษตรในไร่ออ้ ย นับว่ามีบทบาทส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย จนมีผวู้ จิ ยั จ�ำนวน
มาก ผลิต ประดิษฐ์ เครือ่ งจักรกลการเกษตรในเชิงพาณิชย์ รวมถึงน�ำเข้าจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากการบริหารการ
จัดการไร่ออ้ ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำงานทันกับเวลา แต่งานในไร่ออ้ ยเป็นงานทีห่ นัก ต้องใช้แรงงานมาก และนับวันแรงงาน
คนยิ่งหายากและมีค่าจ้างสูงขึ้น อีกทั้งงานในไร่อ้อยบางอย่างไม่สามารถใช้แรงงานคนได้ หรือถึงแม้ท�ำได้ต้องเสียค่าใช้
จ่ายและเวลามาก เช่น การสับใบและเศษซากอ้อยลงดิน การไถระเบิดดินดาน การใส่ปยุ๋ ทีม่ กี ารกลบฝังปุย๋ การปลูกอ้อย
ข้ามแล้งโดยใช้เครื่องปลูกพร้อมทั้งหยอดน�้ำ การจัดการไร่อ้อยที่จะให้ผลดีต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรช่วยใน
การท�ำงาน แต่เครื่องจักรกลที่จะใช้ในไร่อ้อยจะต้องเหมาะสมกับขนาดของไร่อ้อย เพราะว่าเกี่ยวข้องกับระยะระหว่าง
แถวอ้อย ความยาวของแถว ปริมาณงานในไร่ที่จะต้องท�ำแข่งกับเวลา จ�ำเป็นต้องใช้รถแทรกเตอร์เป็นเครื่องต้นก�ำลัง
หลัก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดของดิน เช่น ถ้าเป็นดินทรายในการพรวนดินปิดความชื้นหรือก�ำจัดวัชพืช สามารถใช้
หนวดกุ้ง คาดสปริง หรือคัตอะเวย์ (Cutaway) แต่ถ้าเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว ในการพรวนดินปิดความชื้น
จะต้องใช้จอบหมุน เครื่องจักรกลในไร่อ้อยที่มีความจ�ำเป็นจะต้องมีนอกจากไถผาล 3 ยกร่อง ยังมีเครื่องเครื่องจักรกล
ในไร่อ้อยที่น่าสนใจอีกหลายชนิด
อาจกล่าวได้วา่ การท�ำไร่ออ้ ยเป็นการท�ำการเกษตรทีม่ กี ารใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรมากกว่าการท�ำการเกษตร
ในพืชชนิดอืน่ และมีการออกแบบเครือ่ งจักรกลการเกษตรหลายรูปแบบทีเ่ หมาะสม เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ในการบ�ำรุงรักษา
อ้อยทั้งอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการท�ำงานทันกับเวลา
นอกจากนีเ้ ครือ่ งจักรกลการเกษตรในไร่ออ้ ย มีทงั้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตา่ งมีราคาค่อนข้างสูง และมีหลากหลายแบบ
ให้เลือก หากเกษตรกรตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตนเองจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอ้อย
อย่างมาก เมื่อซื้อมาแล้วก็ควรจะต้องน�ำไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาวจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน
ในการปลูกอ้อยเป็นอย่างมากโดยเครือ่ งจักรกลการเกษตรทีใ่ ช้สำ� หรับบ�ำรุงรักษาอ้อยทัง้ อ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอทีส่ ำ� คัญ
บางส่วน ดังนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.) >> 33

1. เครื่องมือไถพรวนหน้าดินเพื่อก�ำจัดวัชพืชในระหว่างต้นอ้อยและร่องอ้อย หรือ คัทอะเวย์
(Cutaway Cultivators)

คัทอะเวย์ เป็นเครื่องมือที่มีความจ�ำเป็นต่อการปลูกอ้อยโดยเฉพาะการปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจาก
การปลูกอ้อยหากมีฝนตกทับหน้าดินจะแข็ง และมีดินบางส่วนไหลลงไปในร่องปลูกท�ำให้อ้อยงอกขึ้นมาได้ยาก ส่วนที่
เป็นสปริงจะท�ำให้หน้าดินแตกร่วน ส่วนของจานจะท�ำหน้าที่ตัดดินที่ไหลลงร่องออกขึ้นมา
เครื่องมือไถพรวนหน้าดิน ประกอบด้วย โครงสร้าง , จานพรวน 2 ข้าง 4 จาน, หนวดกุ้งและคราดสปริงข้างละ
1 ตัวเพื่อท�ำลายและก�ำจัดวัชพืชในระหว่างร่องอ้อย คราดสปริงท�ำให้ดินโปร่งและร่วนซุยเหมาะกับอ้อยปลูกใหม่อายุ12 เดือน

ประโยชน์

ใช้พรวนดินหลังปลูกอ้อยเสร็จ พรวนดินในร่องอ้อยส�ำหรับอ้อยปลูกใหม่ที่งอกขึ้นมาแล้วประมาณ 3 เดือน
ป้องกันการแข็งตัวของหน้าดินเพือ่ ก�ำจัดวัชพืชพร้อมการพรวนดินในระหว่างร่องอ้อยและท�ำลายวัชพืชในระหว่างต้นอ้อย
โดยมีหนวดกุ้งคราดอยู่ข้างท้าย

วิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งกับท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 50-80แรงม้า ท�ำงานด้วยความเร็วประมาณ 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ประมาณ 5-6 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังจากใช้งานแล้วควรล้างให้สะอาดด้วยน�้ำ เปลี่ยนซี่สปริงหนวดกุ้งเมื่อซี่สปริงงอหรือหัก อัดจาระบีที่จาน
พรวนเมื่อเลิกท�ำงาน พร้อมทั้งตรวจเช็คน็อตตามจุดต่าง ๆ ให้แน่นพร้อมใช้งาน
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2. พรวนสปริง

เป็นเครื่องมือใช้ก�ำจัดลูกหญ้าที่ขึ้นในกออ้อยหลังการปลูกอ้อยจนถึงอ้อยอายุ 1-2 เดือน โดยซี่คราดจะท�ำจาก
เหล็กสปริง สามารถให้ตวั ได้โดยไม่ทำ� ให้ตน้ อ้อยหักล้ม และจะไม่ขดุ ท่อนพันธุอ์ อ้ ยขึน้ มาจากดิน นอกจากนีย้ งั ช่วยกระตุน้
การแตกหน่ออ้อยให้เพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์

ใช้ก�ำจัดลูกหญ้าที่ขึ้นในกออ้อยหลังการปลูกอ้อยจนถึงอ้อยอายุ 1-2 เดือน

วิธีการใช้งานใช้

งานโดยติดพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์ ขนาด 65-90 แรงม้า ความเร็วในการท�ำงานประมาณ5 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

ความสามารถในการท�ำงาน

ความสามารถในการท�ำงาน 6-8 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังการใช้งาน ให้ท�ำความสะอาดไม่ให้มีเศษดินหรือวัชพืชติด การเก็บรักษาไว้ในที่ร่มจะท�ำให้อายุการใช้งาน

นานขึ้น

3. โรตารีรถเล็ก
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โรตารีรถเล็กเป็นเครื่องมือใช้ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปท�ำงานในระหว่างแถวอ้อย ใช้ได้
ตั้งแต่อ้อยอายุ 1-6 เดือน ท�ำงานโดยอาศัยการหมุนจากเพลาอ�ำนวยก�ำลัง (P.T.O.) มีลักษณะคล้ายจอบหลายๆ อัน ติด
อยู่บนเพลาที่หมุนด้วยความเร็วท�ำให้สามารถสับดินเป็นก้อนเล็กๆ

ประโยชน์

ใช้ในการพรวนดิน เพื่อก�ำจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้อย

วิธีการใช้งาน

ติดพ่วงท้ายกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 18-27 แรงม้า ใช้ความเร็วรอบเพลาอ�ำนวยก�ำลัง 540 รอบต่อนาที

ความสามารถในการท�ำงาน

ความสามารถในการท�ำงาน 2-3 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

อัดจาระบีทลี่ กู ปืนกากบาททุกวันทีใ่ ช้งาน และเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันหล่อลืน่ ทีห่ วั เกียร์ และกล่องโซ่ทกุ ๆ 400 ชัว่ โมง

4. พรวนอุ้มร่องอ้อย
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พรวนอุม้ ร่องอ้อย 4 จาน เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตดิ ท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ใช้สำ� หรับกรณีทตี่ อ้ งการท�ำร่องเพือ่
ให้น�้ำในร่องลักษณะที่ส�ำคัญของเครื่องมือจะประกอบด้วยจาน 2 ชุด หันหน้าเข้าหากัน แต่ละชุดมีจาน 2 จาน

ประโยชน์

ใช้ในการพรวนดิน และอุ้มดินให้เป็นร่องน�้ำ

วิธีการใช้งาน

ใช้งานโดยติดพ่วงท้ายกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 18-27 แรงม้า โดยสามารถอุ้มดินเข้าหาตรงกลาง หรือกลับหน้า
จาน เพื่อสาดดินเข้ากลบโคลนอ้อยได้

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ 2 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

ตรวจเช็คน็อตยึดตามจุดต่างๆ ก่อนการใช้งาน และอัดจาระบีที่ดุมจานไถทุกวัน

5. เครื่องใส่ปุ๋ยพรวนดินพร้อมฝังกลบปุ๋ยแบบจานใบจักร

ประกอบด้วย โครงสร้างจานใบจักร 2 แถว 12 จานถังบรรจุปุ๋ย 2 ถัง ลูกกลิ้งสัมผัสดิน และโซ่ส�ำหรับฉุดลาก

ประโยชน์

จานใช้พรวนก�ำจัดวัชพืชและกลบปุ๋ย จานใบจักรเหมาะส�ำหรับสับใบอ้อยให้ละเอียดในอ้อยตอ (คลุมใบ)ถัง
ส�ำหรับโรยปุ๋ยลงตามท่อยาง และลูกกลิ้งสัมผัสพื้นดินเพื่อท�ำให้โซ่ฉุดลากล�ำเลียงปุ๋ยจากถังลงสู่พื้นดิน

วิธีการใช้งาน

ใช้ติดกับจุดยึดพ่วง 3 จุด ของรถแทรกเตอร์ที่มีขนาด 70 แรงม้าขึ้นไป

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ในคราวเดียวกันทัง้ พรวนดิน ก�ำจัดวัชพืช ฝัง กลบ ปุย๋ และย่อยใบในอ้อยตอ (คลุมใบ) ท�ำงาน
ได้ประมาณ 4-5 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังจากใช้งานควรถ่ายปุ๋ยที่เหลือออกจากถังให้หมด ท�ำความสะอาดถังปุ๋ยด้วยน�้ำ อัดจาระบีที่จานพรวน ลูก
กลิ้งและโซ่ฉุดลากเฟืองล�ำเลียงปุ๋ย
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6. เครื่องมือเตรียมดินและกลบโคนอ้อย

เครื่องมือเตรียมดินและกลบโคนอ้อย ประกอบด้วย จานไถขนาด 15 นิ้ว จ�ำนวน 2จาน ติดตั้งอยู่บนโครงสร้าง
ซึ่งสามารถปรับตั้งความลึกได้ตามความเหมาะสม จานด้านหน้าจะพลิกดินออกด้านซ้าย ส่วนจานด้านหลังจะพลิกดิน
ออกทางขวาส่วนด้านหลังจะมีล้อคัดท้าย เพื่อช่วยบังคับทิศทาง โดยท�ำงานระหว่างร่องอ้อยซึ่งจานลูกหน้าจะท�ำการไถ
ดินไปกลบโคนอ้อยแถวด้านซ้าย ส่วนจานลูกหลังจะไถดินกลบแถวอ้อยด้านขวา นอกจากนี้ยังใช้ในการไถกลบปุ๋ยอ้อย
ได้อีกด้วย

ประโยชน์

ใช้เตรียมดิน ไถกลบปุ๋ย และกลบโคนอ้อย

วิธีการใช้งาน

ต่อพ่วงกับรถไถเดินตามและปรับตัง้ ความลึกของจานลูกหน้าและจานลูกหลังให้เท่ากันเพือ่ ให้เกิดความสม�ำ่ เสมอ

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ประมาณ 1-2 ไร่ต่อชั่งโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังจากใช้งานควรล้างให้สะอาด ขันน็อตให้แน่นพร้อมใช้งาน และอัดจาระบีที่ลูกปืนจานไถ

7. เครื่องมือพรวนดินและก�ำจัดวัชพืชในระหว่างร่องอ้อย
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เครื่องมือพรวนดินและก�ำจัดวัชพืชในระหว่างร่องอ้อย ประกอบด้วย โครงคานส�ำหรับต่อพ่วงกับรถไถเดินตาม
ขาพรวนดินและก�ำจัดวัชพืชจ�ำนวน 5 ขา ส่วนปลายของแต่ละขาจะมีหัวพรวนดินมีลักษณะคล้ายไถหัวหมูเพื่อพลิกดิน
อีกทั้งสามารถคราดลูกหญ้าได้ด้วย

ประโยชน์

ใช้พรวนดินโดยหัวพรวนจะท�ำการขุดถอนวัชพืชและพลิกกลับหน้าดิน ท�ำให้ดินร่วนซุย และสามารถใช้ในการ
ไถกลบปุ๋ยได้

วิธีการใช้งาน

ต่อพ่วงกับรถไถเดินตามและปรับตั้งความลึกได้ตามความเหมาะสมในการพรวนดินและก�ำจัดวัชพืช

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ประมาณ 1-2 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังจากใช้งานควรล้างให้สะอาด และขันน็อตให้แน่นพร้อมใช้งาน

8. พรวนเอนกประสงค์
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พรวนเอนกประสงค์เป็นพรวนทีป่ ระกอบด้วย ชุดจานพรวน 4 ชุด ชุดละ 3 ใบ แต่ละชุดสามารถปรับตัง้ ได้อย่าง
อิสระทัง้ มุมเอียงและมุมเฉียง สามารถพรวนดิน และสับเศษวัชพืช ใบอ้อยให้คลุกเคล้าลงไปในดิน โดยท�ำงานอยูร่ ะหว่าง
แถวอ้อยสามารถติดอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการใส่ปุ๋ยได้ด้วย

ประโยชน์

ใช้ในการพรวนดิน และสับเศษวัชพืช ใบอ้อย ให้คลุกเคล้าลงไปในดิน

วิธีการใช้งาน

ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์โดยยึดเข้ากับจุดยึดพ่วง 3 จุด ใช้กับรถแทรกเตอร์ ขนาด 50-80 แรงม้า

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ 5-8 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

ก่อนใช้พรวนทุกครัง้ ควรตรวจขันน็อตสกรูทกุ ตัวให้แน่น และควรเช็คน็อตทุกตัว โดยเฉพาะน็อตยึดของชุดจาน
อัดจาระบีทุกครั้งหลังเลิกงาน

9. พรวน 2 แถว 8 จาน

เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตดิ ท้ายรถแทรกเตอร์นงั่ ขับขนาดเล็ก ท�ำหน้าทีพ่ รวนดิน และก�ำจัดวัชพืชโดยสามารถปรับให้
สาดดินให้รวมกลางร่องอ้อย หรือปรับให้ดินสาดกลบโคนอ้อย

ประโยชน์

ใช้ในการพรวนดิน และก�ำจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้อย โดยจานไถสามารถสาดดินเข้าตรงกลาง หรือหมุนหน้าจาน
ให้สาดดินเข้าโคนอ้อยได้

วิธีการใช้งาน

ใช้งานโดยติดพ่วงท้ายกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 18-27 แรงม้า วิ่งท�ำงานระหว่างแถวอ้อย โดยปรับความลึกของ
จานคัดท้ายให้เหมาะสม

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ 3 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

ตรวจเช็คน็อตยึดตามจุดต่างๆ ก่อนการใช้งาน อัดจาระบีที่ดุมจานไถ และดุมจานคัดท้ายทุกวันท�ำงาน
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10. เครื่องใส่ปุ๋ยติดคราดขาแข็งพร้อมล้อจาน

เครื่องใส่ปุ๋ยติดคราดขาแข็งพร้อมล้อจานประกอบด้วยคราดขาแข็ง 2 ขา ล้อจานส�ำหรับตัดดินและใบอ้อย ถัง
ปุ๋ยขนาด 50 กิโลกรัม 2 ถัง ลูกกลิ้ง และโซ่ฉุดลากเฟือง

ประโยชน์

คราดขาแข็ง 2 ขา เพือ่ ใช้ระเบิดดินท�ำร่องเพื่อฝังปุ๋ยพร้อมทั้งไถตัดรากในอ้อยตอ เพื่อให้เกิดรากแตกใหม่ทำ� ให้
พื้นดินซับน�้ำเมื่อเวลาฝนตก ให้น�้ำซึมซับในดินอย่างสม�่ำเสมอ และล้อจานตัดดินติดอยู่ด้านหน้าคราดขาแข็ง 2 ข้าง ท�ำ
หน้าที่ตัดใบอ้อยเพื่อไม่ให้ใบอ้อยติดคราดขาแข็ง

วิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งกับรถแทร็กเตอร์ที่มีขนาด 70 แรงม้าขึ้นไป ไถลึกได้ประมาณ 30 เซนติเมตร

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ประมาณ 4 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังจากใช้งานควรถ่ายปุ๋ยที่เหลือออกจากถังปุ๋ยให้หมด ท�ำความสะอาดถังปุ๋ยด้วยน�้ำ อัดจาระบีที่จานตัดดิน
ลูกกลิ้งและโซ่ฉุดลากเฟืองล�ำเลียงปุ๋ย

11. เครื่องใส่ปุ๋ยติดคราดสปริง
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เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการใส่ปุ๋ยในร่องอ้อยท�ำได้สะดวกและรวดเร็ว โดยจะท�ำการใส่ปุ๋ยและกลบปุ๋ยเพื่อไม่ให้
ปุ๋ยระเหิดไปในอากาศ โดยขาสปริงของเครื่องใส่ปุ๋ยแบบนี้จะสั่นอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้ดินแตกตัวได้ดี กระตุ้นให้รากหา
อาหารได้ดีขึ้น อ้อยได้รับอาหารอย่างเต็มที่ โดยมีถังบรรจุปุ๋ยสามารถใส่ปุ๋ยได้ครั้งละ 50 กิโลกรัม

ประโยชน์

ใช้ใส่ปุ๋ยและพรวนดินในร่องอ้อย

วิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 50-80 แรงม้า ท�ำงานที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ 3-4 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังจากการใช้งานควรถ่ายปุย๋ ทีเ่ หลือออกจากถังปุย๋ ให้หมด ท�ำความสะอาดถังปุย๋ ด้วยน�ำ้ อัดจาระบีทจี่ านพรวน
และลูกกลิ้ง

12. เครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถไถเดินตาม

เครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถไถเดินตามสามารถใส่ปุ๋ยและฝังกลบ สามารถเปลี่ยนอัตราการใส่ปุ๋ยได้ และสามารถใส่
ปุ๋ยได้ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอที่มีใบอ้อยคลุมอยู่ โดยมีผาลจักรสับใบอ้อยท�ำหน้าที่สับใบอ้อยและเปิดหน้าดิน

ประโยชน์

สามารถใส่ปุ๋ยได้ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอที่มีใบอ้อยคลุมอยู่

วิธีการใช้งาน

ใช้ตดิ กับรถไถเดินตามโดยทีถ่ งั ปุย๋ ติดอยูด่ า้ นบนรถไถเดินตามขับด้วยสายพานทีต่ อ่ ก�ำลังมาจากล้อรถไถเดินตาม
ด้านล่างมีชุดผาลกลบใบอ้อยและล้อคัดท้าย

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถท�ำงานได้ ไม่น้อยกว่า 6-8 ไร่ต่อวัน

การบ�ำรุงรักษา

หลังการใช้งานให้ถ่ายปุ๋ยที่เหลือออกจากถังปุ๋ยให้หมด และถอดสายพานออกจากชุดใส่ปุ๋ย
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13. เครื่องพ่นสาร แบบ Boom Spray

เครื่องพ่นสาร แบบ Boom Sprayเหมาะส�ำหรับการพ่นสารเคมีคุมวัชพืช หรือสารเคมีก�ำจัดศัตรูอ้อย โดยฉีด
ก่อนที่อ้อยจะงอก หรือฉีดหลังการปลูก ส่วนประกอบที่ส�ำคัญคือ แขนพ่นสารที่มีหัวฉีดเรียงเป็นแถว ปั๊มแรงดันสูง และ
ระบบกรองถังบรรจุน�้ำยามีทั้งขนาด 200 ลิตร หรือ 400 ลิตร

ประโยชน์

พ่นสารเคมีคุมหญ้า หรือ สารก�ำจัดศัตรูอ้อย โดยฉีดก่อนที่อ้อยจะงอกหรือฉีดหลังการปลูก

วิธีการใช้งาน

ต่อพ่วงแบบ 3 จุด กับรถแทรกเตอร์ และใช้เพลาอ�ำนวยก�ำลังหมุนปั๊ม ต้องการก�ำลังจากรถแทรกเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า

ความสามารถในการท�ำงาน

ความสามารถในการฉีดพ่น 15 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

ควรล้างถังบรรจุสาร สายฉีด หัวฉีด และกรองทุกครั้งหลังการใช้งาน

14. ไถระเบิดดินดาน

ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.) >> 43

การใช้พื้นที่ทําการเกษตรเป็นระยะเวลานาน มักจะมีชั้นดินดานเกิดขึ้นลึกลงไปประมาณ 40 เซนติเมตร ทําให้
น�้ำไม่สามารถซึมลงไปเก็บใต้ดินได้ และรากพืชก็ไม่สามารถลงไปหาอาหารได้ จึงต้องใช้ไถระเบิดดินดาน ทําลายชั้น
ดินดาน ไถระเบิดดินดานมีลักษณะเป็นขาเหล็กที่แข็งแรงยึดอยู่บนโครงคาน มีจํานวนขาตั้งแต่ 2-9 ขา ทํางานที่ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร

ประโยชน์

ใช้ระเบิดชั้นดินดานเพื่อให้น�้ำซึมผ่านได้และรากพืชสามารถหาอาหารได้ลึกขึ้น

วิธีการใช้งาน

ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์โดยขาไถระเบิดดินดาน 1 ขา ต้องการกําลังรถแทรกเตอร์ประมาณ 30 แรงม้า หากมี 5
ขา ต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาดประมาณ 100 แรงม้า

ความสามารถในการท�ำงาน

สามารถทํางานได้ 1-2 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

ทําความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน และควรใส่น็อตเซพตี้ขณะทํางานเพื่อป้องกันไถและรถแทรกเตอร์ชํารุด
เนื่องจากการใช้งานที่หนักเกินไป

15. พรวน 7 จาน
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พรวน 7 จานมีลักษณะเป็นจานคล้ายกระทะ 7 จานยึดอยู่บนเพลาเดียวกัน ขณะทํางานทุกจานจะหมุน ไป
พร้อมกันโดยมีล้อคัดท้ายเพื่อทําให้พรวนทํางานได้ตรงตามแนวไถ

ประโยชน์

ใช้สาํ หรับพรวนดินให้ละเอียด ส่วนใหญ่จะใช้หลังจากการใช้ไถบุกเบิกโดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะทําให้ ดินแตกเป็น
ก้อนเล็กๆ เหมาะสมกับการปลูกอ้อย

วิธีการใช้งาน

ใช้งานโดยติดพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์ขนาด 65-90 แรงม้า ความเร็วในการทํางานประมาณ 4 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ควรใช้งานในสภาพดินที่มีความชื้น และวัชพืชน้อย

ความสามารถในการท�ำงาน

ความสามารถในการทํางานประมาณ 3-5 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังการใช้งาน ให้ทาํ ความสะอาดชุดจานไม่ให้มเี ศษดินหรือวัชพืชติด อัดจาระบีทชี่ ดุ ลูกปืน การเก็บรักษาไว้ใน
ที่ร่มจะทําให้อายุการใช้งานนานขึ้น

16. เครื่องปลูกอ้อยชนิดป้อนอ้อยในแนวตั้ง
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เครือ่ งปลูกอ้อยชนิดป้อนอ้อยแนวตัง้ เป็นเครือ่ งปลูกอ้อยทีน่ ยิ มใช้ในบ้านเรามากทีส่ ดุ มีทงั้ ชนิด ทีป่ ลูกอ้อยแถว
เดี่ยว และแถวคู่ มีถังบรรจุปุ๋ยความจุประมาณ 70 กิโลกรัม และบรรทุกอ้อยสําหรับการปลูกได้ ครั้งละประมาณ 200300 กิโลกรัม

ประโยชน์

สามารถวางท่อนพันธุ์และใส่ปุ๋ยได้ในการทํางานในเที่ยวเดียว

วิธีการใช้งาน

ทาํ งานโดยชุดหัวหมูยกร่องจะทาํ การเปิดร่อง แรงงาน 2 คนทาํ หน้าทีป่ อ้ นท่อนพันธุใ์ นช่อง ซึง่ มีชดุ สับท่อนพันธุ์
เป็นท่อน และวางท่อนพันธุ์ลงในร่องที่ชุดหัวหมูเปิดไว้ชุดจ่ายปุ๋ยจะทําหน้าที่ใส่ ปุ๋ยตามลงไปในร่อง จานกลบและล้ออัด
ดินจะทําหน้าที่กลบและอัดดิน

ความสามารถในการท�ำงาน

ประมาณ 1 ไร่ต่อชั่วโมง

การบ�ำรุงรักษา

หลังการใช้งานให้ทําความสะอาด เอาปุ๋ยที่เหลือออกจากถัง อัดจาระบุจุดหมุนต่าง ๆ

บรรณานุกรม

พรทิพย์ เกตุมา. 2559. เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ส�ำหรับบ�ำรุงรักษาอ้อยทั้งอ้อยปลูกใหม่และอ้อย		
ตอ.หน้า 55-62. ใน. คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน. 62 หน้า.
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย. มมป. องค์ความรู้เรื่องอ้อย : เครื่องจักรกลการเกษตรใน		
การท�ำไร่อ้อย สืบค้นจาก http://web.ocsb.go.th/KM/index.php/sugarcane/machine
อรรถสิทธิ์ บุญธรรม. เอกสารเผยแพร่ เรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรที่น่าสนใจในการท�ำไร่อ้อย.
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การเพิ่มผลผลิตอ้อย
ด้วยระบบการให้น�้ำ

ฝ่ายพัฒนาด้านอ้อย
กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น�้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เรียบเรียง

น�้ำเป็นปัจจัยการผลิตหลักที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อย หากอ้อยได้รับน�้ำอย่างเพียงพอตลอดช่วงการเจริญ
เติบโต ผลผลิตอ้อยจะได้ไม่ต�่ำกว่า 15 ตันต่อไร่ อ้อยต้องการน�้ำเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างน�้ำตาล อ้อยที่ขาด
น�้ำจะเจริญเติบโตช้า ผลผลิตต�่ำ และมีความหวานต�่ำ
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยของประเทศส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตน�ำ้ ฝน มีเพียงส่วนน้อยทีอ่ ยูใ่ นเขตชลประทานเท่านัน้ ซึง่ อ้อย
มีความต้องการน�้ำเพื่อการเจริญเติบโตตลอดช่วงอายุประมาณ 1,500 มิลลิเมตร การเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงขึ้นจึงจ�ำเป็น
ต้องให้นำ�้ ชลประทานหรือน�ำ้ บาดาลช่วย การให้นำ�้ แก่ออ้ ยจะท�ำให้ความสามารถในการไว้ตอดีขนึ้ เป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อีกทางหนึ่ง

1. ความส�ำคัญของน�้ำต่ออ้อย

พืชใช้น�้ำในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งน�้ำจะน�ำพาแร่ธาตุอาหารจากดินเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ล�ำต้น และใบ โดยน�ำ้ จะเป็นตัวท�ำละลายแร่ธาตุตา่ งๆ รวมทัง้ รักษาความเต่งและคงรูปร่าของพืชไว้ นอกจากนีน้ ำ�้ ยังช่วย
ลดความร้อนในพืช

ที่มา: https://sites.google.com/site/tatawalinee/home/krabwnkar-sangkheraah-saeng
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2. ความต้องการน�้ำและการตอบสนองต่อการให้น�้ำของอ้อย

การผลิตอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงนั้น อ้อยจะต้องได้รับน�้ำ (น�้ำฝน/ชลประทาน) อย่างเพียงพอ ตลอดระยะเวลา การ
เจริญเติบโต ความต้องการน�ำ้ ของอ้อยจะขึน้ กับสภาพภูมอิ ากาศ และช่วงระยะการเจริญเติบโต ได้แบ่งระยะความต้องการ
น�้ำของอ้อยไว้ 4 ระยะ คือ
		 2.1 ระยะตั้งตัว (0-30 วัน) เป็นระยะที่อ้อยเริ่มงอกจนมีใบจริง และเป็นต้นอ่อน ระยะนี้อ้อยต้องการน�้ำ
ในปริมาณไม่มาก เพราะรากอ้อยยังสั้นและการคายน�้ำยังมีน้อย ดินจะต้องมีความชื้นพอเหมาะกับการงอก ถ้าความชื้น
ในดินมากเกินไปตาอ้อยจะเน่า ถ้าความชืน้ ในดินน้อยเกินไป ตาอ้อยจะไม่งอก หรือถ้างอกแล้วก็อาจจะเหีย่ วเฉาและตาย
ไป ในสภาพดินที่เมื่อแห้งแล้วผิวหน้าฉาบเป็นแผ่นแข็ง ก็อาจท�ำให้หน่ออ้อยไม่สามารถแทงโผล่ขึ้นมาได้ ดังนั้น ในระยะ
นี้การให้น�้ำอ้อยควรให้ในปริมาณน้อยและบ่อยครั้ง เพื่อท�ำให้สภาพความชื้นดินเหมาะสม
นุชจรินทร์ พึ่งพา และ อรรถสิทธิ์ บุญธรรม (2555) ได้ศึกษาว่า ในสภาพพื้นที่ซึ่งมีแหล่งน�้ำที่ จํากัดการให้น�้ำ
เสริมในระยะตั้งตัว (ปลูก-อ้อยอายุ 45 วัน) ควรให้น�้ำ ครั้งละ 8 ลบ.ม./ไร่/ครั้ง ก็เพียงพอต่อการงอกของอ้อยระยะนี้
		 2.2 ระยะเจริญเติบโตทางล�ำต้น (31-170 วัน) ระยะนี้รากอ้อยเริ่มแพร่กระจายออกไปทั้งในแนวดิ่งและ
แนวระดับ เป็นระยะที่อ้อยก�ำลังแตกกอและสร้างปล้องเป็นช่วงที่อ้อยต้องการน�้ำมาก ถ้าอ้อยได้รับน�้ำในปริมาณที่เพียง
พอในระยะนี้ ซึ่งมีความต้องการน�้ำ ครั้งละประมาณ 16 ลบ.ม./ไร่/ครั้ง (นุชจรินทร์ พึ่งพา, 2555)ซึ่งเป็นปริมาณน�้ำที่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ้อย และจะท�ำให้อ้อยมีจ�ำนวนล�ำต่อกอมาก ปล้องยาว ท�ำให้อ้อยมีล�ำยาว ผลผลิตสูง
		 2.3 ระยะสร้างน�้ำตาลหรือช่วงสร้างผลผลิต (171-295 วัน) ช่วงนี้พื้นที่ใบอ้อยที่ใช้ประโยชน์ได้จะน้อยลง
อ้อยจะคายน�ำ้ น้อยลง และตอบสนองต่อแสงแดดน้อยลง จึงไม่จำ� เป็นต้องให้นำ�้ บ่อย ให้เฉพาะช่วงทีอ่ อ้ ยเริม่ แสดงอาการ
ขาดน�้ำ
		 2.4 ระยะสุกแก่ (296-330 วัน) เป็นช่วงที่อ้อยต้องการน�้ำน้อย และในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 6-8 สัปดาห์ ควร
หยุด ให้น�้ำ เพื่อลดปริมาณน�้ำในล�ำต้นอ้อยและบังคับให้น�้ำตาลทั้งหมดในล�ำอ้อยเปลี่ยนเป็นน�้ำตาลซูโครส
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ความต้องการน�้ำของอ้อยในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโต ตามตารางดังนี้
อายุกับความต้องการใช้น�้ำของอ้อย
ระยะการเจริญเติบโต

ความต้องการน�้ำ
(มม./วัน)

ระยะตั้งตัว (30 วัน)
ระยะเติบโตทางลำ�ต้น
ระยะสร้างน�้ำตาล
ระยะแก่ (10-12 เดือน)
รวม

4
4.5
5
4

ปริมาณน�้ำรวม (มม.)

ปริมาณน�้ำรวม
(ลบ.ม./ไร่)

120
630
625
140
1,515

192
1008
1000
124
2,424

3. ข้อพิจารณาในการให้น�้ำแก่อ้อย

การพิจารณาว่าเมื่อใดควรจะถึงเวลาให้น�้ำแก่อ้อย และจะให้น�้ำครั้งละปริมาณเท่าใด มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
		 3.1 ระยะการเจริญเติบโต ความต้องการน�้ำของอ้อย ปริมาณน�้ำที่ให้แก่อ้อยจะมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้น
อยูก่ บั ระยะการเจริญเติบโต อัตราความต้องการใช้นำ้� ความลึกทีร่ ากหยัง่ ลงไปถึง อ้อยจะเจริญเติบโตได้ดกี ต็ อ่ เมือ่ ความชืน้
ในดินเหมาะสม ถ้ามีความชื้นในดินสูงหรือต�่ำมากเกินไป อ้อยจะเจริญเติบโตผิดปกติ เมื่อดินมีน�้ำมากจะท�ำให้ขาด
ออกซิเจน โดยทั่วไปถ้าในดินมีอากาศอยู่ต�่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ รากอ้อยจะชะงักการดูดธาตุอาหาร น�้ำและออกซิเจน เป็น
เหตุให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ถ้าขาดน�้ำใบจะห่อในเวลากลางวัน
 		 3.2 คุณสมบัตทิ างกายภาพของดิน เช่น ความสามารถของดินในการซับน�ำ้ ดินต่างชนิดกันย่อมมีคณ
ุ สมบัติ
ดูดซับน�ำ้ ได้ไม่เหมือนกันส�ำหรับดินทีส่ ามารถซับน�ำ้ ไว้ได้มากไม่จำ� เป็นต้องให้นำ�้ บ่อยครัง้ เหมือนดินทีม่ เี นือ้ หยาบและซับ
น�ำ้ ได้นอ้ ย ดินเหนียวจะมีความชืน้ อยูม่ ากกว่าดินทราย ดังนัน้ หลักการให้นำ�้ แก่ออ้ ยทีถ่ กู ต้อง คือ ให้นำ�้ ตามทีอ่ อ้ ยต้องการ
ส่วนปริมาณน�้ำที่จะให้แต่ละครั้งมากน้อยเท่าไร และใช้เวลานานเท่าใด ย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของดินซึ่ง
ไม่เหมือนกัน
 		 3.3 สภาพลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิของอากาศ การพิจารณาการให้น�้ำแก่อ้อยจะต้องพิจารณาถึง อุณหภูมิ
และสภาพ ลมฟ้าอากาศด้วย ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงอ้อยจะคายน�้ำมาก ความต้องการน�้ำจะมากตามไปด้วย จ�ำเป็นต้อง
ให้น�้ำบ่อยขึ้น ในช่วงที่มีฝนตกควรงดให้น�้ำ และหาทางระบายน�้ำแทน เพื่อให้ดินมีความชื้นและอากาศในดินเหมาะสม
ในช่วงฝน ทิ้งช่วงควรให้น�้ำช่วยจะท�ำให้การเจริญเติบโตของอ้อยดีขึ้น
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4. ระบบการให้น�้ำอ้อย

การเลือกระบบการให้นำ�้ อ้อยทีเ่ หมาะสม ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของดิน ความลาดเอียงของพืน้ ที่
ต้นทุน และความพร้อมในการน�ำน�้ำมาใช้ รวมทั้งความพร้อมในด้านแรงงาน และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการ
ให้น�้ำ ระบบการให้น�้ำอ้อยในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ทั้งในและต่างประเทศมีดังนี้
		 4.1. การให้น�้ำแบบร่อง (Furrow irrigation)
เป็นระบบการให้น�้ำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพราะเป็นระบบที่ใช้ต้นทุนต�่ำ สะดวกและ
ง่ายในการปฏิบัติ แต่ก็มีข้อจ�ำกัดอยู่ที่แปลงปลูกอ้อยจะต้องค่อนข้างราบเรียบ โดยมีความลาดชัน ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพของการให้น�้ำแบบร่องจะผันแปรอยู่ระหว่าง 30-90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การให้น�้ำ
ได้โดยการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
โดยปกติการให้น�้ำระบบนี้จะมีร่องน�้ำที่หัวแปลงหรืออาจใช้ท่อหรือสายยางที่มีช่องเปิดให้น�้ำไหลเข้าร่องอ้อย
แต่ละร่อง เมือ่ น�ำ้ ไหลไปจนสุดร่องแล้ว อาจยังคงปล่อยน�ำ้ ต่อไปอีกเพือ่ ให้นำ�้ ซึมลงในดินมากขึน้ น�ำ้ ทีท่ า้ ยแปลงอาจระบาย
ออกหรือเก็บรวบรวมไว้ในบ่อพักเพือ่ น�ำกลับมาใช้อกี ในแปลงอ้อยทีม่ คี วามลาดชันน้อยมาก (ใกล้ 0 เปอร์เซ็นต์) สามารถ
จัดการให้นำ�้ โดยไม่มนี ำ�้ เหลือทิง้ ท้ายแปลงได้ โดยปรับสภาพพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามลาดชันน้อยทีส่ ดุ หรือเป็นศูนย์และท�ำคันกัน้
น�้ำตลอดท้ายแปลง น�้ำที่ให้ไปสุดท้ายแปลงจะถูกดักไว้โดยคันกั้นน�้ำ ท�ำให้น�้ำมีเวลาซึมลงในดินมากขึ้น วิธีนี้จะเหมาะ
กับดินที่มีการซึมน�้ำช้า และน�้ำที่จะให้มีจ�ำกัด
แม้ว่าการให้น�้ำระบบร่องจะใช้ได้กับพื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับพื้นที่
ที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับความยาวร่องที่ใช้มีตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 1,000 เมตร รูปร่าง ของร่องและ
อัตราการไหลของน�้ำ ขึ้นกับชนิดของดินและความลาดชันของพื้นที่ ส�ำหรับดินที่มีความสามารถ ในการซึมน�้ำได้ดี ควร
ใช้ร่องปลูกรูปตัว ‘V’ และมีสันร่องกลาง เพื่อให้น�้ำไหลได้เร็วและลดการสูญเสียน�้ำ จากการซึมลึกในแนวดิ่ง ในทางกลับ
กันส�ำหรับดินที่มีการซึมน�ำ้ เลว ควรใช้ร่องที่มีก้นร่องกว้างและสันร่องแคบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของดินกับน�้ำ ท�ำให้
น�้ำซึมลงดินได้ทั่วถึง

การให้น�้ำแบบร่อง
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ปัญหาของการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีระบบให้นำ�้ ผ่านท่อ การด�ำเนินการโดยไม่มกี ารออกแบบทีเ่ หมาะสม
อาจท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของระบบและ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูงเกินความจําเป็น หรือการออกแบบที่ผิดพลาด
จนเกิดปัญหาท�ำให้ระบบท�ำงานล้มเหลว เกิดความเสียหาย เช่น ส่งน�้ำได้ไม่ทั่วถึง ไม่สม�่ำเสมอ หรือให้น�้ำมากเกินไปจน
เกิดการสูญเสียน�้ำ และทําลายสิ่งแวดล้อม เกิดการกัดเซาะดิน การชะล้างปุ๋ย ที่น�ำไปสู่การปนเปื้อนของแหล่งน�้ำผิวดิน
และใต้ดิน (วันชัย คุปวานิชพงษ์. 2555)
ข้อสรุปส�ำหรับการให้น�้ำแบบร่อง (Furrow irrigation)
(1) ประสิทธิภาพต�่ำ
(2) ใช้น�้ำมาก
(3) พื้นที่ลาดเอียงและสม�่ำเสมอ
(4) ต้นทุนต�่ำ
(5) ปัญหาวัชพืช
		 4.2 การให้น�้ำแบบพ่นฝอย (Sprinkler irrigation)
คือการให้น�้ำโดยการฉีดน�้ำออกจากหัวขึ้นไปบนอากาศแล้วให้เมล็ดน�้ำ ตกลงมาบนแปลง
เพาะปลูก โดยมีรูปทรงการแผ่กระจายของเมล็ดน�้ำสม�่ำเสมอโดยมีลักษณะเช่นเดียวกับฝน บางครั้งเรียกว่า การ
ให้น�้ำแบบฝนโปรย
ลักษณะที่ส�ำคัญ
- ให้ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาโรคพร้อมให้น�้ำได้
- ป้องกันความเสียหายของพืชที่เกิดจากความเย็นและความร้อน
- ใช้แรงงานน้อยกว่าวิธีอื่น
ข้อจ�ำกัด
- กระแสลมที่พัดจะท�ำให้ฝอยน�้ำที่พ่นออกมาไม่สม�่ำเสมอ
- น�้ำจะต้องสะอาด มีระบบกรองอย่างดี
- ท่อหลักและท่อแยกที่ไม่ได้ฝังดินนั้นอาจกีดขวางการไถพรวน (กรมชลประทาน, 2556)
การให้น�้ำแบบนี้ใช้ได้กับทุกสภาพพื้นที่และทุกชนิดดิน ประสิทธิภาพในการใช้น�้ำอาจเกิน 75 เปอร์เซ็นต์ ได้ ถ้า
มีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม การให้น�้ำแบบนี้มีหลายรูปแบบ เช่น
		 4.2.1 สปริงเกอร์หัวใหญ่ ต้องใช้ปั๊มน�้ำแรงดันสูงและมีทางวิ่งถาวรในแปลงอ้อย
                4.2.2 สปริงเกอร์แบบหัวเล็กเคลื่อนย้ายได้ ใช้ส�ำหรับอ้อยปลูกหรืออ้อยตออายุน้อย และปริมาณน�้ำที่ให้
มีจ�ำกัด มีข้อเสียคือ ต้องใช้แรงงานมากในการเคลื่อนย้าย และไม่สามารถใช้กับอ้อยสูงได้
                4.2.3 สปริงเกอร์แบบหัวเล็กบนแขนระนาบ (Lateral move irrigators) ข้อดีคือสามารถให้น�้ำในพื้นที่
ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพและใช้แรงงานน้อย แต่มีข้อเสียคือใช้ต้นทุนสูงส�ำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือ
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ในพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพและใช้แรงงานน้อย แต่มีข้อเสียคือใช้ต้นทุนสูงสาหรับอุปกรณ์และเครื่องมือ

Lateral move irrigators
ที่มา: http://www.debontcenter.com/Lateral-move-irrigation-system-6.html
		 4.2.4 สปริงเกอร์แบบหัวเล็กขนแขนที่เคลื่อนเป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลาง (Centre-pivot irrigators)

Centre-pivot irrigators
ที่มา: http://www.traxco.com/
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ข้อสรุปส�ำหรับการให้น�้ำแบบพ่นฝอย (Sprinkler irrigation)
(1) ประสิทธิภาพ ปานกลาง-ดี
(2) ลงทุนปานกลาง - สูง

4.3. การให้น�้ำแบบน�้ำหยด (Drip irrigation)

         เป็นวิธีการให้น�้ำที่มีประสิทธิภาพในการให้น�้ำสูงสุด ประหยัดน�้ำ สามารถให้ปุ๋ยไปกับน�้ำ และประหยัดแรงงาน
โดยสามารถให้นำ�้ เฉพาะรอบ ๆ รากพืช และสามารถให้ปยุ๋ และสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื ไปพร้อมกับน�ำ้ ได้เลย ปัจจุบนั
มีใช้กันอยู่ 2 แบบ คือ
		 4.3.1 ระบบน�้ำหยดบนผิวดิน (Surface system) ระบบนี้จะวางสายให้น�้ำบนผิวดินในแนวกึ่งกลางร่อง
หรือข้างร่อง อาจวางทุกร่องหรือร่องเว้นร่อง
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ข้อดีและข้อด้อยของระบบน�้ำหยดบนผิวดิน
ข้อดี
1. บำ�รุงรักษาไม่ยากกรณีท่อชำ�รุด
2. ลงทุนต�่ำกว่า
3. สามารถเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
4. สามารถปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกได้

ข้อเสีย
1. เป็นอุปสรรคต่อการทำ�งานในแปลง
2. ท่อมีอายุการใช้งานสั้นกว่า
3. ใช้แรงงานการดูแลมากกว่า
4. วัชพืชมากกว่า

		 4.3.2 ระบบน�้ำหยดใต้ผิวดิน (Subsurface system) ระบบนี้จะต้องวางสายให้น�้ำก่อนปลูก โดยปกติจะ
ฝังลึกประมาณ 25-30 ซม. และสายให้น�้ำจะอยู่ใต้ท่อนพันธุ์อ้อยประมาณ 10 ซม.
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ข้อดีและข้อด้อยของระบบน�้ำหยดใต้ผิวดิน
ข้อดี
1. ไม่เป็นอุปสรรคในการทำ�งาน
2. ท่อมีอายุการใช้งานนานกว่า
3. ใช้แรงงานการดูแลน้อยกว่า

ข้อด้อย
1. บำ�รุงรักษายากหากท่อชำ�รุด/อุดตัน
2. ลงทุนสูง
3. ปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกไม่ได้ / ต้องการ
เครื่องมือเฉพาะ

4. วัชพืชน้อยกว่า

ประโยชน์ของการให้น�้ำแบบประหยัดหรือระบบน�้ำหยด

Mabbett, T. (2006) กล่าวว่า ประโยชน์ของการให้น�้ำแบบหยดนั้นคือน�้ำจะสามารถซึมลงไปได้ลึกกว่าและ
สามารถแพร่ขยายไปได้ไกลกว่า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ระบบน�้ำแบบประหยัดหรือระบบน�้ำหยดนั้นมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความไม่
สม�่ำเสมอของอุณหภูมิและความชื้นภายในดินต่อพืช ซึ่งบ่อยครั้งที่อาจจะไม่เพียงพอส�ำหรับความต้องการของพืช และ
อาจจะได้รับมากเกินไปหากมีการให้น�้ำแบบ sprinkler ทั้งนี้เพื่อจะท�ำให้พืชนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ในหลายกรณีพบว่าสามารถประหยัดน�้ำได้ถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น�้ำไปตามร่อง เพราะการให้
น�ำ้ ในระบบน�ำ้ หยดนัน้ ต้องการแค่ความดันน�ำ้ ในระดับทีต่ ำ�่ และให้พลังงานส�ำหรับการนีน้ อ้ ยกว่าเมือ่ ปริมาณน�ำ้ ทีพ่ ชื ต้อง
ใช้นั้นเท่ากัน
- การให้นำ�้ ในระบบน�ำ้ หยดนัน้ เป็นการเพิม่ โอกาสให้กบั เกษตรกรในการทีจ่ ะสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตไปสูต่ ลาด
ได้ก่อนที่จะถึงช่วงของฤดูกาล ยิ่งไปกว่านั้นในบางพื้นที่ซึ่งมีฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช การให้น�้ำในระบบน�้ำ
หยดนั้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรโดยที่มีความคุ้มค่างทางเศรษฐกิจ
- ผลผลิตที่ได้จากพืชที่มีการให้น�้ำในระบบน�้ำหยดนั้นสูงกว่าการให้น�้ำแบบในร่อง เช่นในการปลูกผัก พบว่า
สามารถให้ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นถึง 25% อีกทั้งคุณภาพของผักก็ยังดีกว่า
- การให้น�้ำในระบบน�้ำหยดไม่ท�ำให้ใบและผลของพืชเปียกเหมือนกันการให้น�้ำโดย sprinkler และความชื้นใน
ทรงพุ่มของพืชก็ต�่ำกว่า เป็นการลดความเสี่ยงของการที่แมลงและโรคจะเข้าท�ำลายพืชได้
- การให้น�้ำในระบบน�้ำหยดนั้นเกษตรกรสามารถที่จะท�ำงานภายในแปลงได้ตามปกติ เพราะช่องว่างระหว่าง
แถวนั้นยังคงแห้งอยู่ และการควบคุมวัชพืชก็สามารถท�ำได้ง่ายกว่า รวมทั้งสามารถลดต้นทุนลงได้อีก
- การให้นำ�้ ในระบบแบบประหยัดหรือระบบน�ำ้ หยดนัน้ ไม่ใช่แค่เพียงระบบการให้นำ�้ อย่างเดียว แต่ยงั เป็นโอกาส
ที่เกษตรกรสามารถให้ปุ๋ย หรือสารก�ำจัดวัชพืชต่าง ๆ ไปพร้อมกับระบบน�้ำได้ นั่นจะเป็นข้อดีในแง่การลดความเป็นพิษ
ของสารเคมีเหล่านั้นต่อพืชของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือสารก�ำจัดศัตรูก็สามารถให้
ไปพร้อมกับระบบน�้ำได้เลย
- ระบบการให้น�้ำแบบประหยัดนี้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกพืชซึ่งอาจจะมีความลาดชัน ไม่มีการสูญเสียน�้ำ
ไปกับความลาดชัน อีกทั้งยังสามารถลดการพังทลายของหน้าดิน
- ทั้งนี้ระบบการให้น�้ำแบบประหยัดนี้สามารถใช้ควบคู่ไปกับการคลุมหน้าดินได้อย่างเกิดประโยชน์ยิ่ง
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5. ผลกระทบของการขาดน�้ำต่ออ้อย
5.1 การสร้างอาหาร (น�้ำตาล) ลดลง
		 - การเจริญเติบโต ลดลง/ชะงัก
5.2 การดูดซึมแร่ธาตุลดลง
		 - ขาดธาตุอาหาร
		 - การเจริญเติบโต ลดลง/ชะงัก
5.3 ต้นอ้อยสูญเสียน�้ำ
		 - ความหวาน เพิ่มขึ้น
		 - น�้ำหนัก/ไร่ ลดลง
5.4 ใบเหี่ยวม้วนงอ ล�ำต้นเหี่ยว
5.5 ใบไหม้/แห้ง
การบริหารจัดการน�ำ้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการเพิม่ ผลผลิตอ้อย ซึง่ จะต้องท�ำให้ครบวงจรเพือ่ ให้เกิด
การบริหารจัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
		 - พัฒนาแหล่งน�้ำ (น�้ำต้นทุน)
		 - พัฒนาระบบการกระจายน�้ำเข้าสู่แปลงอ้อย
		 - พัฒนาระบบการให้น�้ำที่เหมาะสม
		 - พัฒนาองค์ความรู้ในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้น�้ำ
		 - ควรให้บ่อยเพียงไร
		 - ควรจะให้น�้ำมาก-น้อยเท่าใด
6. สภาวะน�้ำขังในแปลงอ้อย

รณยุทธ์ สัตยานิคม กล่าวว่า สภาวะน�้ำขังในแปลงอ้อย หมายถึง สภาพของดินอยู่ในสภาวการณ์ขาดอากาศ
(ออกซิเจน (O2)) ท�ำให้รากอ้อยเกิดสภาวการณ์การขาดอากาศเช่นกัน เป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญมากทีท่ ำ� ให้ออ้ ยชะงักการเจริญ
เติบโตหรือตายได้ โดยที่อ้อยแสดงอาการออกทางใบ คือ ใบอ้อยจะค่อยๆมีสีเหลืองซีดๆ เรื่อยๆจนกระทั้งอ้อยตาย
นอกจากนี้ยังท�ำให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลงไปทางลบต่อการเจริญเติบโตของอ้อย เช่น ดินจะมีการอัดตัวแน่นมาก
ขึ้น(ชั้นดินดาน) การชะล้างหน้าดิน(สูญเสียความสมบูรณ์ของดิน) การปลดปล่อยธาตุอาหารของดินลดลง ตัวจุลินทรีย์
ในดิน(ส่วนใหญ่)จะตาย และอื่นๆ ถ้าหากมีสภาวะน�้ำขังนานๆ จะมีผลทางลบต่อการเจริญเติบโตของอ้อยมากเท่านั้น
ได้แก่ ระบบรากอ้อยมีปริมาณน้อยและอ่อนแอ อ้อยจะไม่แตกหน่อหรือเจริญเติบโตเท่าทีค่ วร นอกจากนีย้ งั มีผลต่อการ
ไว้ตอของอ้อย ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้อ้อยมีการไว้ตอได้ลดลง(ไว้ตอไม่ดี)
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สภาวะน�้ำขังในแปลงอ้อย จะมีผลกระทบโดยตรงอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของอ้อย จุลินทรีย์ในดิน การ
ปลดปล่อยธาตุอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมด้วย อ้อยที่เกิดสภาวะน�้ำขังจะมีระดับความรุนแรง(ความเสียหาย)หลายระดับ ขึ้นอยู่หลายปัจจัยในขณะนั้น
ได้แก่ พันธุ์อ้อย อายุอ้อย ระดับความสูงของน�้ำขังต่ออ้อย ระยะเวลาถูกน�้ำขัง ความเร็วของน�้ำ ชนิดดิน เป็นต้น โดย
ระดับความรุนแรงมาก(เสียหายมาก) จะท�ำให้ออ้ ยตาย แต่ระดับความรุนแรงเล็กน้อย จะท�ำให้ออ้ ยชะงักการเจริญเติบโต
ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเบื้องต้น คือ การระบายน�้ำออกจากแปลง(ไร่)เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะน�้ำขังอ้อย ถือว่ามี
ความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการให้น�้ำอ้อยเลย ดังนั้น เมื่อมีการปลูกอ้อยทุกครั้ง จะต้องตระหนักถึงความส�ำคัญกับการ
วางแผนการระบายน�้ำด้วย
สภาวะน�้ำขังในแปลงอ้อย ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของอ้อย ซึ่งมีระดับความ
รุนแรง(ความเสียหาย)ของอ้อยที่เกิดสภาวะน�้ำขังจะมีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งออกอย่างพอสังเขปได้ 3 รูปแบบ
ดังนี้ คือ
1. สภาวะน�้ำท่วมขังยอดอ้อย(น�้ำท่วมมิดยอดอ้อย) หมายถึง สภาวะน�้ำท่วมขังยอดอ้อยหรือสภาวะอ้อยอยู่ใต้
น�ำ้ ซึง่ สภาวะแบบนีจ้ ะท�ำให้ออ้ ยเกิดสภาวการณ์ขาดอากาศอย่างรวดเร็ว แล้วจะท�ำให้ออ้ ยตายอย่างรวดเร็วเช่นกัน ถือว่า
มีระดับความรุนแรง(ความเสียหาย)ของอ้อยอย่างมาก และมากกว่าสภาวะน�้ำขังแบบอื่นๆ แต่ถ้าหากน�้ำท่วมขังระยะ
เวลาสัน้ ๆ(ไม่นานพอ) จะท�ำให้ออ้ ยชะงักการเจริญเติบโต ส�ำหรับสภาวะแบบนีจ้ ะมีผลโดยตรงทางลบต่อผลผลิตอ้อยและ
การไว้ตอ พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มมากๆ(บึง/หนอง/แอ่งรับน�้ำ) และพื้นที่นาลุ่ม
ส�ำหรับระดับความรุนแรง(ความเสียหาย)ของอ้อยที่เกิดสภาวะน�้ำท่วมขังยอดอ้อย จะมีความรุนแรงมากจน
ท�ำให้อ้อยตายให้ระยะเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะอ้อยเล็กหรือระยะอ้อยก�ำลังงอก ส�ำหรับระยะเวลาน�้ำท่วมขังยอดอ้อยที่
ท�ำให้อ้อยตายที่ 50% คือ ระยะเวลาน�้ำท่วมขังยอดอ้อยที่ 2, 3 และ 5 วัน ของระยะอ้อยงอก ระยะอ้อยแตกกอ และ
ระยะอ้อยย่างปล้อง ตามล�ำดับ ดังรูปภาพที่ 1
การบริหารจัดการ โดยการหลีกเลี่ยงใช้พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ และมีการวางแผนการระบายน�้ำอย่างดี แต่ถ้า
หากต้องการปลูกอ้อยในบริเวณดังกล่าว (พื้นที่ลุ่มมากๆ(บึง/หนอง/แอ่ง/แก้มลิง)) จะต้องสร้างเขื่อนขั้นน�้ำทุกด้าน เพื่อ
กั้นน�้ำเข้าท่วมแปลงและต้องสูบระบายน�้ำออกให้ทันด้วย
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%อ้อยตาย

ระยะเวลาน�้ำท่วมยอดอ้อย(วัน)

รูปภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาน�้ำท่วมยอดอ้อย(มิดยอดอ้อย)ที่มีผลต่อ%อ้อยตายในอ้อยระยะต่างๆ
2. สภาวะน�้ำขังบนผิวดิน (น�้ำขังโคนอ้อย) หมายถึง สภาวะน�้ำขังบริเวณโคนอ้อยจะท�ำให้อ้อยเกิดสภาวการณ์
ขาดอากาศ(ออกซิเจน)เช่นกัน แต่มีระดับความรุนแรง(ความเสียหาย)น้อยกว่าอ้อยที่เกิดสภาวะน�ำ้ ท่วมขังยอดอ้อย
เนื่องจากอ้อยมีรากอากาศที่ช่วยหาอากาศออกซิเจนแทนได้ อ้อยที่อยู่ในสภาวะนี้ มักท�ำให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโต
เท่านั้น หรืออ้อยมีอัตราอยู่รอดมากขึ้น ส�ำหรับพื้นที่ลักษณะนี้ จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ระดับสูงกว่าแบบที่1 ได้แก่ พื้นที่ริม
แม่น�้ำ/คลอง/ล�ำธาร) และพื้นที่นาดอน
ส�ำหรับระดับความรุนแรง (ความเสียหาย) ของอ้อย จะมีความสัมพันธ์โดยตรงอย่างใกล้ชดิ กับผลผลิตอ้อย หรือ
ความสูญเสียผลผลิตอ้อย(%) นั้นคือ อ้อยที่รับสภาวะนี้ จะชะงักการเจริญเติบโต เช่น ความสูงของอ้อยขณะน�้ำขังที่ 0.3,
1.2, และ 1.5 เมตร ท�ำให้อ้อยมีผลผลิต 2.72, 14.40, และ 15.36 ตัน/ไร่ หรือ %สูญเสียผลผลิต 93, 10, และ 4 %
ตามล�ำดับ เพราะว่า สภาวะนี้ท�ำให้อ้อยมีปริมาณรากน้อยและระบบรากตื้นเท่านั้น เป็นสาเหตุท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดลง
อย่างมาก การไว้ตอลดลง และอ้อยจะไม่ทนแล้ง ดังตารางที่ 1
การบริหารจัดการ โดยการหลีกเลีย่ งใช้พนื้ ทีท่ เี่ ป็นทางน�ำ้ ไหล(ริมคลอง/แม่นำ�้ ) และการปรับพืน้ ทีเ่ พือ่ ระบายน�ำ้
ตารางที่ 1 แสดงความสูงอ้อยขณะน�้ำขังที่มีผลต่อผลผลิตอ้อย
ความสูงอ้อย ที่ขณะถูกน�้ำขัง
(เมตร)
1.5
1.2
0.3
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ผลผลิตอ้อย ที่ขณะถูกน�้ำขัง
(ตัน/ไร่)
15.36
14.40
2.72

ประเมินการสูญเสียอ้อย
(%)
4
10
93

3. สภาวะน�้ำขังใต้ดิน(ระดับน�้ำใต้ผิวดิน) หมายถึง บริเวณพื้นที่ดินไม่ถูกน�้ำขังแต่มีสภาวะระดับน�้ำใต้ดินอยู่ใกล้
ผิวดิน/ระดับสูง ที่เรียกว่า “สภาพดินชุ่ม/ฉ�่ำน�้ำ“ ซึ่งสภาวะแบบนี้จะท�ำให้รากอ้อย(ส่วนใหญ่)เกิดสภาวการณ์การขาด
อากาศ(ออกซิเจน)เช่นกัน ถ้าหากมีระดับน�้ำใต้ดินสูง แสดงว่า ระดับน�้ำอยู่ใกล้ผิวดินมาก ท�ำให้มีพื้นดินมีอากาศน้อย
เมื่อพื้นดินมีอากาศน้อย(ลดลง) จะท�ำให้มีปริมาณรากน้อย/ลดลง ในขณะเดียวกัน มีระดับน�้ำใต้ดินต�่ำ แสดงว่า ระดับ
น�้ำอยู่ไกลผิวดินมาก ท�ำให้มีพื้นดินมีอากาศมากขึ้น ก็จะท�ำให้มีปริมาณรากมาก/เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่มีระดับความ
รุนแรง(ความเสียหาย)ของอ้อยน้อยกว่าอ้อยที่เกิดสภาวะอื่นๆ ส่วนใหญ่พื้นที่ลักษณะนี้ เป็นพื้นที่ในเขตชลประทานที่
ไม่มีน�้ำท่วมขัง และที่ชุ่มน�้ำ
ส�ำหรับระดับความรุนแรง (ความเสียหาย) ของอ้อย จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับน�้ำใต้ดิน คือ ระดับน�้ำ
ใต้ดินใกล้ผิวดินมากเท่าไร จะมีผลกระทบทางลบต่อการเจริญเติบโตของอ้อยมากเท่านั้น เช่นเดียวกับระยะเวลาการน�้ำ
ขังแช่ พบว่า ระดับน�้ำใต้ดินที่ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1.0 เมตร(จากผิวดิน) จะท�ำให้อ้อยมีผลผลิต 2.2, 5.8, 9.4,และ
13.1 ตัน/ไร่ ตามล�ำดับ ส�ำหรับระยะเวลาที่ระดับน�้ำใต้ดิน 0.5 เมตร นาน 40, 80, 120, 160, และ 200 วัน จะท�ำให้
อ้อยมีผลผลิต 14.9, 12.0, 9.1, 6.1 และ 3.2 ตัน/ไร่ ตามล�ำดับ เพราะว่า สภาวะนี้คล้ายๆลักษณะที่ 2 แต่ความรุนแรง
น้อยกว่า คือ สภาวะนีท้ ำ� ให้ออ้ ยมีปริมาณรากน้อยและระบบรากตืน้ เท่านัน้ เป็นสาเหตุทำ� ให้ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างมาก
การไว้ตอลดลง และอ้อยจะไม่ทนแล้งเช่นเดียวกัน ตารางที่ 2, 3
การบริหารจัดการ การหลีกเลี่ยงใช้พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ และมีการวางแผนการระบายน�้ำ คือ การสูบน�้ำออก
เมื่อระดับน�้ำใต้ดินอยู่ต�่ำหรือใกล้ผิวดิน (เหมือนกับลักษณะที่ 1) และวิธีเขตกรรม (ระเหยน�้ำใต้ดินได้เร็วและมาก) เช่น
การเผาใบอ้อย การพูนโคน การพรวนดิน เป็นต้น
ตารางที่ 2 แสดงระดับน�้ำใต้ดินและระยะเวลาระดับน�้ำใต้ดินที่มีผลต่อผลผลิตอ้อย

ดังนัน้ การปลูกอ้อยควรส�ำรวจสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูกว่าเหมาะสมต่อการปลูกอ้อยหรือไม่ เช่นสภาพหน้าดิน สภาพ
น�้ำใต้ดิน และการปรับระดับพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อไม่ให้น�้ำท่วมขัง ซึ่งหากอ้อยถูกน�้ำท่วมขังไม่ว่าน�้ำจะสูงระดับใด อายุอ้อย
กี่เดือน น�้ำที่ท่วมขังจะท�ำให้อ้อยขาดอากาศ ส่งผลต่อผลผลิต และอ้อยจะเน่าตายในที่สุด
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